
Vejledning til 
gør det selv-typen

 
info@polarhus.dk 

Hvordan gør jeg?
Det er nemt at bygge en hytte, hvis du blot køber et byggesæt fra Polhus 

AB. Hvis det er første gang, du bygger en hytte, er det helt normalt, at 
der opstår spørgsmål og tvivl i processen. Vi har samlet vores erfaring 

på området, og i denne manual giver vi gode råd til dig, der nu skal i 
gang med byggeprojektet.

Held og lykke!

www.polarhus.dk   
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Kære kundeTak for, at du har valgt Polarhus som leverandør af din byg-selv-hytte.

LÆS venligst den MEDFØLGENDE MANUAL GRUNDIGT, inden du påbegynder 
arbejdet! Du sparer tid og undgår at begå fejl. Fejl, som kan være besværlige at 
udbedre.

Anbefalinger:

Opbevar pakken med byggesættet på et tørt og køligt sted, indtil du 
påbegynder arbejdet med hytten. Undgå fugtige og opvarmede steder. Hvis 
pakken opbevares udendørs, skal du beskytte den mod regn og direkte 
sollys ved hjælp af en presenning. Vand kan trænge ind i selv de mindste 
huller, og hvis hytten udsættes for fugt, skaber dette gode rammer for 
mugdannelse. Sørg også for, at pakken ikke kommer i direkte kontakt med 
jorden, men at den sættes på et plant sted på et par stabile lægter. Pak ikke 
pakken op, før du skal begynde at bygge hytten, da der er en risiko for, at 
træet giver sig.

Når du vælger byggepladsen for din hytte, skal du sørge for, at der er godt 
med luft og lys rundt om hytten. Forsøg at undgå de steder, hvor hytten kan 
blive udsat for ekstrem hård vind.

Hold træet tørt og rent under byggefasen, også selvom det regner. 

BEMÆRK!
Gem manualen, da den indeholder værdifuld information om netop din 
hytte. Du kan også hente manualer på vores hjemmeside for hver enkelt 
hytte, men eftersom vi fremstiller hytter i produktionsserier, kan det 
indebære, at en manual på hjemmesiden kan afvige noget fra netop den 
serie, som din hytte er en del af.

BEMÆRK! Uden hyttens ID-nummer kan der ikke foretages en reklamation 
ved en eventuel fejl. Sørg for, at du altid gemmer dit ID-nummer.
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Du skal bruge følgende værktøjer til at bygge hytten: 

Anvend gerne arbejdshandsker, så du mindsker risikoen for splinter
og andre skader på hænderne.

MANUAL BOREMASKINE SKRUETRÆKKERE BLYANT

SAV STIGE HAMMER

HANDSKER

TANG

TOMMESTOK/MÅLEBÅND KNIV VATERPAS

Forberedelse inden byggearbejdet
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Når du har fundet det rette værktøj, kan du påbegynde arbejdet, og du skal starte 
med grunden:

Et godt underlag er en garanti for, at din hytte fungerer, som den skal og kan holde i 
mange år. Sørg for, at fundamentet er bygget på et stabilt underlag. 

I vores manualer finder du forslag til, hvordan du kan anvende en traditionel 
plintgrund. På sidste side finder du det, vi kalder "plintplaner" Men der findes en 
række forskellige måder til at forberede et godt fundament. Til at begynde med skal 
du sikre dig, at stedet, hvor du bygger, er drænet og tørt. Du kan vælge mellem alle 
de generelle metoder. Du kan støbe en hel betonplade på en grusseng under hytten. 
Du kan også anvende betonbjælker, der løber på tværs af gulvbjælkelaget, eller 
støbe plinter i beton i egen form eller ved hjælp af letbetonelementer. Alle metoder 
fungerer godt, men husk, at underlaget skal være tørt og stabilt. Du skal altid fjerne 
det øverste lag muldjord, så du kommer ned til fast grund - klippegrund, grus, 
sand eller sten. Hvis du bygger direkte på en bar klippegrund, skal du forankre din 
grund med armeringsjern eller andet. Når du har gravet færdigt, udjævner du hullet 
ved at lægge en grusseng på cirka 10 cm. Efter dette kan du begynde på selve 
fundamentet. Sørg altid for, at der er mulighed for, at luften kan cirkulere under 
gulvbjælkelaget, så eventuel fugt kan udtørre. 

Det er vigtigt i arbejdet med fundamentet, at det er i vater over hele overfladen, da 
det ellers kan give dig udfordringer med at montere hytten. En helt plan grund er 
også en forudsætning for, at vinduer og døre kan åbnes og lukkes uden problemer.

Grunden
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Kontrollér delene

Læs manualen og indholdsfortegnelsen grundigt, inden du påbegynder arbejdet!
Opbevar manualen i en plasticlomme, hvis det regner! Det lyder måske banalt for 
en handy gør det selv-type, men man undgår en masse fejl og udbedringer, hvis 
man har manualen lige i nærheden, og hvis man har gjort sig bekendt med de 
forskellige trin, allerede før man påbegynder arbejdet. Alle dele er savet til og skal 
passe i henhold til tegningen.

Pak delene ud, og kontrollér, at alle dele er der i henhold til materialespecifikationen 
i manualen. Sortér alle dele i bunker på byggepladsen, så du har dem klar på 
det rette sted i byggefasen. Læg ikke delene direkte på jorden - de bliver nemt 
snavsede, og hvis du lægger ubehandlet træ på en græsplæne, kan de blive 
misfarvede.

BEMÆRK:

 Der medfølger ekstra vægtømmer i pakken som reservedel til    
 alle eventualiteter (det er altid den længste vægplanke).

 Der er også et ekstra gulvbræt med i pakken som      
 reservedel til alle eventualiteter (længste gulvbræt).

 Pakken indeholder også et slagbræt (en kort del af en vægprofil) til at skåne  
 sponten, når du slår vægprofilerne sammen.

 Hver del er markeret med et positionsnummer og findes specificeret i   
 materialespecifikationen! Delene har desuden en præcis positionsanvisning  
 i manualen.
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Forbered delene:
Sortér delene, og placér dem rundt på alle sider i den monteringsrækkefølge, der er 
angivet i byggebeskrivelsen.

BEMÆRK: 
Læg aldrig delene direkte på jorden eller græsset! Ubehandlet træ misfarves nemt, 
og det kan være svært at rengøre.

Gulvbjælkelaget (grundrammen)
Det er vigtigt, at gulvbjælkelaget ligger fuldstændigt plant, for at det fortsatte 
arbejde bliver så nemt og problemfrit som muligt. Placér delene i bjælkelaget 
i henhold til instruktionen, og fastgør det. Læg murpap mellem træ og plint for 
at modvirke, at fugt vandrer op i træet fra betonoverfladen. Det er en god idé 
at forbore hul til sømmene i enderne på bjælkerne, der ligger udenpå, da de 
grove søm ellers kan forårsage, at træet sprækker længst ude. Kontrollér, at 
grundrammen, som gulvbjælkelaget udgør, hviler alle steder på grunden.Hvis der 
er et mellemrum et sted, kan du udfylde det med et stykke bræt eller yderligere 
et stykke tagpap. Der må ikke være nogle steder, der giver efter, når du går på 
bjælkerne. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at diagonalerne er præcis lige lange. 
(A=B)

RÅD: 
For at sikre hytten mod vind og storm anbefaler vi, at du forankrer bjælkelaget i 
grunden med bolte eller vinkeljern. Hvis du anvender præfabrikerede betonplinter, 
så anvendes der jern til fastgørelsen. Hvis du ikke anvender plinter med jern, skal du 
supplere med nogle vinkelbeslag. (Disse dele medfølger ikke i leveringen).

Montering af hytten
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BEMÆRK! Hvis du vil isolere gulvet, skal du sømme brædderne fast 
(indskudsbrædder) under gulvbjælkelaget for at have noget at lægge 
indskudspladen på. Indskudsbrædderne skal være imprægneret. Brug med fordel 
de indskudsbrædder, der medfølger i vores isoleringspakke. Det er vigtigt, at det er 
fugtafvisende plader, der tåler miljøet under grunden.

Læs mere om tillægsisolering i et separat kapitel længere fremme i denne 
vejledning!
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Gulvbjælker (medfølger i samlesættet)

Gulvbrædder (medfølger i samlesættet)

Bundbrædder (medfølger i samlesættet)

Isolering
Bundskive



Det er vigtigt at huske på følgende ting, når man monterer væggene:

 Vægtømmerstokkene monteres altid med feren opad!

 Hvis det bliver nødvendigt at slå på en vægplanke i den nederste del, må du  
 ALDRIG slå på feren med hammeren! Anvend altid slagbrættet, der   
 medfølger i pakken!

Skru den første omgang fast i grundrammen gennem hjørneudtaget på 
vægtømmeret. 

Vægtømmeret skal ligge cirka 3-5 mm uden for gulvbjælkelaget. Dette er designet, 
så regnvandet rinder af væggen og ikke ind på gulvbjælkelaget.

Nu skal der bare lægges lag efter lag i henhold til byggespecifikationen til netop din 
hytte. Vær nøje med, at hver omgang kommer helt i bund på det foregående, så der 
ikke opstår mellemrum.

Vægge

Første omgang på væggene består 
altid af en halv vægtømmerstok på 2 af 
ydervæggene. Hvilken væg der skal have 
den første halve tømmerstok, fremgår af 
monteringsvejledningen for den respektive 
hytte.

Kontrollér nu endnu en gang med målebånd, 
at diagonalerne mellem hjørnerne på hytten 
stemmer.
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Der findes to varianter, når det kommer til montering af vindue og dør.

1. Når vindue og dørkam mangler gerigtbræt på den indre side, da den blev   
 leveret. Så kan du fortsætte med at bygge op, indtil væggene er færdige,   
 og derefter kan du isætte vindue og dør med karme i åbningerne.

2. Hvis vindue og dørkarme har gerigtbrædder monteret på begge sider   
 af karmen og skaber et "U", skal du være lidt mere opmærksom    
 under opbygningen. U-grenen holder på vægtømmerstokkene, og karmen   
 glider ned i udskæringen til vinduet respektive døren.
 
Senest ved femte tømmerstokomgang skal døren stilles på plads, for at det skal 
være nemt at få den sat op. På dette tidspunkt kan døren endnu ikke åbne og lukke, 
da den ikke er blevet fikseret ved væggen. Tag det bare roligt, den vil fungere fint, 
når du er færdig med opbygningen. Følg kontinuerligt med i byggebeskrivelsen for 
hytten, så også vinduet kommer på plads i den rette fase af opbygningen!

 BEMÆRK! 
Det er ikke nødvendigt at skrue vinduet og dørkarme fast i væggen! Hvis du 
alligevel vil gøre dette, skal du kun fiksere karmen i den nederste tømmerstok. 
Dette skyldes, at hytten frit skal kunne sætte sig, når den tørrer.

 

Vindue og Dør
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Den endelige justering af vindue og dør kan udføres efter 2-3 uger, når hytten 
har sat sig. Da også tømmeret krymper lidt ved tørring, skal du desuden justere 
vindue og dør igen efter cirka 1 år ved at skrue skruerne ud af gerigtbrædderne 
og kontrollere med vaterpas, at karme er i vater, og sætte skruerne i igen. Når du 
bygger hytten op, skal du med jævne mellemrum kontrollere, at alle vægge har 
samme højde. Slå med slagbræt og hammer for at presse vægdelene, der ligger 
højere eller ujævnt, sammen.

Det er meget besværligt at skille tømmerstokkene fra hinanden, når de er blevet 
slået sammen. Hvis du har lavet en fejl, skal du forsøge at løsne det nødvendige 
antal omgange ved at tage en omgang af gangen, og tvinge dem jævnt i alle udtag 
over hele tømmerstokkens længde. Slå med et bræt nedefra på indersiden af 
hjørnet (ikke længst ude, da det korte hjørnestykke kan revne). Læg et tyndt bræt 
mellem hver omgang, hvor du adskiller et hjørne.

Lim eventuelle skadede steder med trælim - fortvivl ej, samlingen kan ikke ses 
senere, og den har ingen betydning for hyttens holdbarhed.

For at det bliver lettere at komme op, når væggene bliver højere, kan det være 
passende allerede ved dette trin at begynde at lægge gulvet. Læs næste kapitel 
om gulvet, hvis du vil lægge det allerede nu!

Du bygger nu omgang for omgang, og slår laget ned efterhånden, som alle 
hjørner bliver tætte. Træ er et levende materiale, og det kan hænde, at visse 
høvlede tømmerstokke slår sig en smule. Dette kan nemt ske, hvis pakken med 
byggesættet har stået pakket ned i et stykke tid, før man er begyndt at bygge 
hytten. Som regel går det temmeligt nemt at bøje tømmerstokken i feren med 
hænderne, men der kan forekomme tilfælde, hvor man skal bruge noget værktøj. 
Har du en skruetvinge, kan denne være god at anvende til at få en større kraft, der 
hvor man bøjer tømmerstokken. Husk ikke at
sætte den alt for tæt på kanten eller enden af profilen, da der ellers er en risiko for, 
at den sprækker. Når tømmerstokken er på plads, kommer den automatisk til at 
rette sig op på ny, da den holdes på plads af det øvre og nedre bræt.
Brædder, der har givet sig, kan du rette op ved at fugte dem, og lade dem sidde i 
spænd i nogle timer.
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Når du er kommet til laget oven for vindue og dør, skal du lægge tømmerstokken, 
der binder væggen sammen. Nu kan du opleve, at du får problemer, da væggene 
hælder udad. ROLIG - det er helt normalt og kan afhjælpes.

 

Du kan støtte op om væggene fra siderne, så du får tømmerstokken på plads. 
En anden måde er at spænde sidevæggene sammen med et spændebånd. Hvis 
du anvender den sidste metode, skal du lægge et stående bræt under båndet på 
sidevæggene, så du ikke ødelægger feren.

Når du nu har fået tømmerstokken på over alle vinduer og døre, kan du se, at 
der er en rende ovenfor karmen. Dette er det krympetillæg, der skal være på 
en laftekonstrueret hytte. Når hytten har stået i nogen tid, tørrer den og sætter 
sig. For at den øvre del af hytten ikke skal hænge på dør- og vindueskarme, er 
der indbygget plads, der betyder, at stokkene kan lægge sig til rette. Spalten, 
som opstår, dækkes med de lister, der leveres med hytten, og som fremgår af 
materialelisten. Udfyld spalten med lidt mineraluld eller andet isoleringsmiddel 
(brug IKKE polyuretanskum).
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De skråsavede gavlspidser monteres og sømmes fast gennem skråsavningen i 
den underliggende stok. Montér tagryggen, efterhånden som du kommer højere 
op på gavlene. Tagryggen stabiliserer gavlene, og den endelig stabilitet får 
hytten, når fer og not-brædderne sømmes på taget. Det er en god idé at være to 
personer, der løfter tagryggen på plads.

På de større hytter fra Polhus ligger tagspærerne i den anden retning, og her 
skrues de sammen i rygningen med båndjern og metalvinkler.
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Det er vigtigt at få taget på så hurtigt som 
muligt for at beskytte hytten mod nedbør. 
Begynd i bagkanten eller i den ene ende 
af hytten ved provisorisk at sømme 
vindbrædder ved tagryggen. Dette gør 
det nemmere at få det første bræt helt lige 
eller i en 90 graders vinkel mod tagryggen. 
Søm derefter de færdigt længdekappede 
tagbrædder på skift i venstre og højre 
side. Kontrollér, at den nederste kant ved 
tagudhænget bliver jævn. Anvend en snor 
eller et lige bræt for at kontrollere,
at tagudhænget bliver lige.

Eftersom fer og not-brædderne dækker 
hele taget, sømmes vindbrædderne på 
plads, inden tagpappet eller en anden 
type af vandtæt tag lægges. Montér gerne 
pladeprofiler over vindskederne for at 
beskytte mod nedbør. 

Hvis du lader tagpappet gå over 
vindskederne, skaber du en dråbekant, så 
vandet ikke trænger ind i træet eller rinder 
ned ad væggen. Montér gerne tagrender 
og nedløbsrør på din hytte; det beskytter 
mod fugtige ydervægge. 

Taget
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Gulvbrædderne er færdigskårede i rette længder. Gulvbrædderne vil krympe lidt, når 
hytten varmes op og tørrer. For at undgå sprækker i gulvet kan du vælge at vente 
med at sømme brædderne, til de har opnået deres tørrebredde, det tager gerne 
nogle måneder. De fleste sømmer gulvet fast med det samme! Husk at montere 
indskudsplader og isolering, inden du begynder at sømme gulvbrædderne, hvis du 
skal isolere gulvet.

Gulvet sømmes med søm, der måler omtrent 5x50 mm. For at sømmet ikke skal 
ses, sømmer man i feren. Søm så langt ind i brættet som muligt for at undgå, at 
feren sprækker.

 RÅD:  
Gør spidsen på det søm, der slås i tættest på enden af 
brættet, stump. Så er der en mindre risiko for, at feren revner. Det kan du gøre ved at 
slå et slag med hammeren på sømmets spids, samtidig med at du lader sømmets 
hoved hvile mod en hård overflade.

 

Gulvet
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I vores hytter med en bredde på 70 mm eller tykkere medfølger der en 
stormsikringsløsning. Der er tale om en metalstang, der skal monteres gennem de 
forborede huller i hyttens fire hjørner.

I nogle hyttetyper medfølger der en indvendig stormsikring i form af et bræt, der 
monteres i inderhjørnet ved at skrue den fast i den nederste kant, og i aflange 
præborede huller i brættets overkant.

Hvis din hytte ikke har en forberedt stormsikring, anbefaler vi at stormsikre det ved, 
at hjørnet skrues fast på et vertikalt bræt fra grunden og op til den øverste vægstok.  

Der er kun brug for to fastgørelsespunkter - længst nede og højest oppe. Bemærk, 
at du udelukkende skal skrue vindsikringen permanent fast i gulvbjælkelaget. For 
at hytten skal give sig, når træet tørrer, skal skruen, der sidder højest oppe, kunne 
løsnes og efterjusteres efterhånden, som hytten krymper.

 RÅD:
Kontrollér, at hytten frit kan krympe i forbindelse med tørringsprocessen efter noget 
tid. Justér en gang om måneden i det første halve år, og derefter med længere 
intervaller.

Stormsikring
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Tagpap og tagsøm
Tagbræddernes tykkelse kan variere for de forskellige hytter. Den mest almindelige 
tykkelse på brædderne er 19 mm, men i de mindre hytter, såsom legehuse eller 
små redskabsskure, anvender vi nogle gange 15 mm tagbrædder. 

Når du skal sømme tagpappet på din hytte, ser vi gerne, at du anvender den rette 
sømlængde, og derfor har vi tilpasset vores tilvalgspakke (tagpap) i forhold til 
antallet af tagpaplag og bræddernes tykkelse. Hvis du vælger ikke at købe tagpap 
gennem os, beder vi dig om at være opmærksom på dette, når du laver dine egne 
indkøb. Underlagspap (det første lag) skal altid sømmes med 15 mm papsøm for 
at undgå, at sømmet går igennem tagbrædderne og bliver synlige på indersiden. 
Overfladepappet, der er kraftigere end underlægningspappet, skal sømmes med 
20 mm papsøm. De skal jo igennem 2 lag tagpap og gå tilstrækkeligt dybt ned i 
tagbrædderne, så tagpappet bliver ordentligt fastgjort. Ligeså skal tagshingel altid 
sømmes med 20 mm søm. Tagpap skal altid sømmes med en makismal afstand 
på 60 mm mellem sømmene, og de skal sømmes i et zig-zag-mønster, som billedet 
nedenfor viser.
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FAQ:
Der opstår mellemrum mellem tømmerstokkene efter noget tid.

Årsag:  Stokrammen har ikke mulighed for at falde sammen, når træet   
  tørrer.

Løsning: Hvis vinduer og dørkarme er skruet fast et andet sted end   
  længst nede, så løsn skruerne. Hvis stormsikringerne er skruet  
   for stramt, så løsn boltene. Hvis du har skruet nedløbsrør eller  
  monteret faste møbler på væggene, så hytten ikke kan sætte sig   
  på en naturlig måde, løsn da på genstanden, og lad hytten    
  sætte sig.

 FAQ 2: 
Vindue og dør er svære at åbne og lukke.

Årsag:  Den oprindelige justering af karmene er blevet flyttet.

Løsning:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se også vores manual på hjemmesiden: Manual - Justering af døre"

Generelle råd til laftekonstruerede 
hytter

Kontrollér, om fundamentet, hytten er bygget på, har sat sig! Justér i 
så fald grunden, så hytten igen kommer i vater. Kontrollér, at karmen 
stadig er rektangulær, og justér de nederste skruer alt efter behov. 
Kontrollér, at vinduet eller døren ikke på et tidspunkt har fået fugt og 
givet sig. Hvis det er tilfældet, så vent med andre tiltag, indtil det er 
tørret. Træ krymper ekstremt lidt i længden, og karmen, der består 
af længdegående dele, forandrer ikke sin form. Det er altså meget 
usandsyneligt, at karmen er krympet og blevet for lille til sit vindue 
eller sin dør - det er oftest et spørgsmål om justering. Anvend kun i 
yderste nødstilfælde høvl eller slibemaskine for at rette  til på et 
trægt vindue eller dør - det resulterer altid i, at der opstår en større 
revne et andet sted!
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FAQ 3:
Der opstår sprækker i stokkene efter noget tid.

Årsag:  Træ er et levende materiale, der spiller sammen med sine    
  omgivelser. Er  det tørt, tørrer træet ud -  er det fugtigt, trækker træet  
  fugt til sig.

Tiltag:  Dette er naturligt og kræver ingen tiltag - når vejrforholdet    
  bliver mere fugtigt, vil sprækkerne svulme hurtigt op.
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Mal helst i flere lag (systemmaling), det giver den bedste langsigtede holdbarhed. 
En systemmaling kan indebære grundoliering, grundfarvemaling og to gange 
topfarvemaling.

Vælg gennemtestede produkter fra en velrenommeret producent. Træet bør være 
så tørt som muligt, når det skal males. Polhus leverer hytter med en fugtkvotient på 
cirka 17% fra fabrikken.

Anvend gerne byggestillads og godt værktøj. Sørg for, at du og andre ikke risikerer 
at falde ned, da det kan resultere i personskader.

Hvilken farve du vælger, vil få en betydning for træet. Hvis du vælger en sort farve, 
vil overfladen blive varmere om sommeren, træet vil tørre hurtigere, og der kan 
opstå sprækker i træets overflade. Fordelen ved en mørk farve er, at eventuelle 
misfarvninger synes mindre, og vækst af mos ikke trives på varmere overflader. En 
lys eller hvid overflade giver en lavere temperatur i træet. Desuden synes sprækker i 
træet eller mellem vægstokkene ikke lige så tydeligt, som hvis du anvender en mørk 
farve. Du vil skulle supplere med ekstra farve efter det første år, da hytten tørrer ud, 
og træet krymper til sit rette mål.

Maling og vedligeholdelse af hytten

Umiddelbart efter at hytten er færdig, 
bør du behandle den med et vand- og 
fugtafvisende produkt. Vær nøje med 
endetræsbehandlingen. Mange af de 
problemer, som man oplever med træhytter, 
skyldes fugt. Eftersom fugt meget nemmere 
trænger ind langs med end på tværs af 
fiberretningen, er det vigtigt at "tætne" 
endetræet med en grundbehandling 
(grundolie og grundfarve).
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Vælg i videst muligt omfang miljøtilpassede produkter for at mindske 
miljøbelastningen.

Lad ikke planter vokse alt for tæt på facaden, da det giver et uheldigt mikroklima. 
Husk at efterlade en dråbe-/drypkant på tagbelægningen, og montér tagrender og 
nedløbsrør for at lede vandet væk og undgå, at det løber ned på facaden.

Glem ikke facaden, men se til den i hvert fald et par gange om året, inden de små 
problemer vokser sig store. Hvis hytten angribes af mug, kan misfarvningen vaskes 
væk med klorvaskemiddel eller et specialtilpasset middel til formålet, som du 
finder hos din nærmeste farvehandler. Vær omhyggelig med udluftningen af hytten. 
Træhytter, der står uopvarmede over vinteren, kan få mugangreb indendørs, hvis 
der ikke er sørget for en god luftcirkulation. Installér udluftningsventiler for tilførsel 
af luft ved gulvet og udsugning højere oppe på væggene.

Indendørs kan du for eksempel male væggene med en vandopløselig panellak. 
Lakken forhindrer, at væggene bliver beskidte.
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Byggesættene fra Polhus leveres uden isolering, da ikke alle kunder har behov 
for, at hytten egner sig til de kolde udendørs forhold. Alle hytter kan selvfølgelig 
tillægsisoleres, og i det følgende afsnit giver vi nogle gode råd til, hvad du skal 
huske, når du udfører isoleringen.

Tagisolering
Det vigtigste er naturligvis at isolere taget, da varmen altid stiger opad. Varm luft er 
lettere end kold luft! Du har to hovedmuligheder for at isolere taget på vores hytter. 
Enten anvender du spærfagene, der er indbyggede, ellers bygger du et ekstra tag på 
og isolerer udefra.

Generelt skal taget være opbygget på følgende måde: indefra og ud:
 
 1. Indertag af paneler eller plader. 
 2. Dampspærre (diffusionstæt), der anvendes typisk polyethenfolie   
  (mindst 0,15 mm)
  3. Isolering, mineraluld eller dy
 4. Luftspalte med vindpap eller masonitplade
 5. Spærfag
 6. Tagbeklædning, høvlet fer og not
 7. Underpap
 8. Tagpap, shingel, metal, tegl eller andet

Tillægsisolering

Det er vigtigt, at du sammenføjer dampspærren godt med en 200 mm overlapning 
og taper sammenføjninger og sømhuller. Bemærk, at du skal efterlade en 
luftspalte mellem isolering og tagbeklædning. Det er vigtigt, at rummet udstyres 
med et ventilationshul, så eventuel fugt kan ventileres. Montér et myggenet ved 
tagudhænget, eller der hvor der bores hul til udluftning. Dette gøres for at beskytte 
mod fremtidige insektangreb i de skjulte konstruktionsdele.
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Gulvisolering
Et uisoleret gulv kan give kolde fødder selv om sommeren, hvorfor det kan betale 
sig at tænke på dette allerede i byggefasen.

Gulvisolering bygges som regel på samme måde som taget. Dog anbefaler vi 
ikke, at du lægger en dampspærre i gulvkonstruktionen, da fugtvandringen i 
visse typer af klima, kan gå udefra og ind i konstruktionen. Så stopper fugten ved 
dampspærren, der ligger i tilslutning med træet, og risikoen for mugdannelse kan 
øges.

Indefra og ud ser gulvisoleringen således ud:

 1. Gulvbelægningsmateriale
 2. Gulvplanke af fer og not brædder på gulvbjælkelag
 3. Isolering/mineraluld
 4. Gulvbjælker
 5. Indskudsplade/Gulvbjælker
 6. Indskudsbræt, støtte til indskudspladerne.

Vægisolering
Man isolerer som regel væggene i en træhytte til sidst.
Det er vigtigt at sørge for, at vinduer og døre er isolerede, og at man har isoleret tag 
og gulv. I princippet fungerer vægisolering på samme måde som i taget.
En vigtig forskel er, at væggene på en laftekonstrueret hytte bevæger sig og ikke 
må låses fast. Træ tørrer med tiden, og den største volumenmindskning sker på 
tværs af fibrene. Man kalder dette fænomen for, at hytten sætter sig.
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En hytte kan sætte sig mellem 10-30 mm per 1 meter væghøjde, alt afhængigt af 
hvor fugtigt træet var, da man byggede hytten. Polhus anvender savtørret træ, dvs. 
cirka 17% fugtindhold, og det betyder, at vores hytter ligger i den nederste del af 
skalaen. Det er derfor vigtigt, at denne sætningsevne findes på alt stående træ eller 
konstruktioner af andre materialer, der kan sættes fast på væggene. Bemærk, at 
vi har indbygget en krympningsevne i vinduer og dørkarme. For at have noget at 
fastsætte på indervæggen anvendes der såkaldte glidebeslag.

 

Sæt de stående jern i siden med de 4 huller, og fastgør den sporede side af 
glidebeslaget med en skrue i overkanten af sporet. Fastgør glidebeslaget med c/c 
på 600 mm så skaber du en god fastgørelse på dine vægbeslag. Husk at efterlade 
nogle cm mellemrum mellem stolpe og tag. Hvis man ikke tager hensyn til at huset 
sætter sig, vil væggene hænge på indervægsstolperne med den konsekvens, at der 
opstår revner mellem vægplankerne, hvilket medfører, at de vrider sig. Det kan være 
meget besværligt at rette det efterfølgende.

Set oppefra
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Näkymä ylhäältä

Tømmer (væg) Vinkelbeslag

Dapspærre Skive
Regel (væg)



Vores produkter fremstilles af kvalitetssorteret træ, der leveres af Nordeuropas 
største producent. Inden produkterne forlader fabrikken, kontrolleres samtlige 
pakker for kvalitet og indhold.

Polhus udfører et systematisk kvalitetsarbejde og øger kontinuerligt standarden. 
Til trods for dette kan det hænde, at en kunde ikke er tilfreds, og der er grund til at 
foretage en reklamation af produktet. Det er vigtigt, at vi kan afhjælpe skaden med 
det samme. Muligheden for at foretage en reklamation er en garanti for, at du bliver 
tilfreds og ønsker at handle hos os på ny. For at vi så hurtigt som muligt skal kunne 
hjælpe dig, er det vigtigt, at vi får al den nødvendige information, så vi ved, hvilken 
del af byggesættet det drejer sig om.

Polhus AB hæfter for alle eventuelle fejl eller skader, der opdages i forbindelse 
med, at hyttens dele pakkes ud af emballage. Skadede dele erstattes med nye 
uden omkostninger. Fugtskader, der kan opstå på grund af en forkert opbevaring 
hos kunden, eller efter at hytten er blevet bygget, dækkes ikke af garantien. 
Følgeomkostninger, der opstår på grund af, at en del er beskadiget, defekt eller helt 
mangler, erstattes ikke.

 BEMÆRK, AT DET ER YDERST VIGTIGT AT GEMME DIN MANUAL OG DIT ID-
NUMMER, DER MEDFØLGER I LEVERINGEN. VED EN EVENTUEL REKLAMATION 
ELLER KOMPLEMENTERING SKAL OPLYSNINGERNE BRUGES, SÅ DE RETTE 
DELE KAN FINDES I SYSTEMET! VI GODKENDER KUN REKLAMATIONER, HVOR 
PRODUKTETS GARANTISEDDEL VEDLÆGGES.

 Læs også vores generelle købsvilkår på https://www.polarhus.dk/generelle-
vilkar-i-16

Garanti
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Garantien dækker ikke:

 Forandringer, der kan henføres til, at træ er et naturligt, levende materiale.

 Dele, som allerede er blevet malet eller på anden måde er blevet overflade  
 behandlet.

 Knaster, som ikke rent strukturelt svækker konstruktionen.

 Farvevariation i træet, som ikke påvirker træets livslængde. 
  
 Små tørresprækker i træet, som ikke er gennemgående og ikke påvirker hy  
 ttens funktionalitet eller levetid.

 Vredet eller skævt træ, som med en mindre korrigering kan anvendes til   
 sit oprindelige formål.

 Farvevariationer, ujævnheder, affasede kanter og en dårlig høvling af fer og  
 not-brædder til tag og gulv på den side, der ses efter montering.

 Reklamationer, der opstår på grund af en ikke sagkyndig opbygning,   
 eller på grund af at grunden ikke er planeret og teknisk korrekt.

 Reklamationer, der opstår som følge af selvudførte forandringer på   
 dele i byggesættet, eller på grund af at manualen ikke er blevet fulgt.

Vi hjælper dig hele vejen og ønsker dig held og lykke med 
monteringen af din hytte. Vi håber, at du får mange sjove og 

skønne stunder i din nye hytte.
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