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Dette trengs:

• Finja Reparasjonsbetong Anlegg Fin, 1 sekk

• Finja Fugearmering, Bi40fz, 3200 mm

• Våtromsilikon

• Fugemasse/lim

• Filmbelagt kryssfiner 15 mm, 1000 x 900 mm

• Glattkant listverk 15 x 21 mm, 2400 mm

• Glattkant listverk 21 x 34 mm, 2400 mm

• Kappbiter listverk, 6 stk

• Bindetråd

• Monteringsskrue 3,5 x 25 mm, 68 stk

• Opphengsskruer/-øyer, 2 stk 

• Kroker, 2 stk 

• Matolje

• Plast for tildekning

Verktøy 

Betongblander, bøtte, murskje, sparkelspade, rettholt, tommestokk, vinkelhake, sirkelsag, drill, skrutrekker, passer, sandpapir, 

hammer (rekylfri).

Gi nytt liv til et kunstverk med en bilderamme som er støpt i betong. Med sitt rustikke utseende blir den stilrene  
betongrammen en original interiørdetalj og et nytt blikkfang i rommet. Med denne beskrivelsen som inspirasjon får du 
en ramme med dimensjonene 700 x 500 mm. 

Hva inspirerer deg? 

En bilderamme kan utformes på mange 

forskjellige måter. Med alle de mulighetene 

som ligger i betongen, er det bare fantasien 

som setter grenser.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, 

info@finja.no, for å få verket ditt publisert på 

hjemmesiden.

Tips! Send inn målskissen til din lokale byggvareforhandler og få alle formstykker saget. 

Personlig bilderamme



Bygg formen
Sag til en bunnplate av filmbelagt kryssfiner med dimensjonene 580 x 

780 mm. 

Nedre form: Sag til deler av glattlist 15 mm, 2 stk 21 x 480 mm (E, 

G) og 2 stk 21 x 680 mm (F, H). Gjerde endene til 45°. Kapp (E) på 

midten for å gjøre fjerningen av formen enklere. Forhåndsbor hull, 3 mm, 

4 på (E, G) og 6 på (F, H). Skru fast delene i bunnplaten, 100 mm fra 

ytterkantene.

Øvre form: Sag til deler av glattlist 21 mm, 2 stk 34 x 471 mm (I, K) 

og 2 stk 33 x 673 mm (J, L). Kapp (I) på midten for å gjøre fjerningen av 

formen enklere. Forhåndsbor hull, 3 mm, 4 på (I, K) og 6 på (J, L). Skru 

fast delene på den nedre formen, i henhold til skissen. Den øvre formen 

skal overlappe den nedre mot ytterkantene.

Ytre form: Sag til deler av filmbelagt kryssfiner, 2 stk 51 x 595 mm (A, 

C) og 2 stk 51 x 795 mm (B, D). 

Forhåndsbor hull, 3 mm, i kantene, i henhold til skissen. Monter delene 

til en ramme, og start med A. Sjekk med vinkelhake at hjørnene er 90 

grader og skru fast i bunnplaten. Skruen må ikke gå opp i bunnplaten. 

Høyden på den ytre formen skal bli den samme som på den indre.

Dersom formdelene ikke sitter helt tett, bruker du våtromsilikon for å tette 

skjøtene. Olje inn formen sparsomt.

Forbered for støping 
Bøy til Finja fugearmering etter formens dimensjoner. Bind sammen fuge-

armeringen med overlapping og sentrer det i formen. Plasser 4 kappbiter 

over formen og heng opp armering 5 mm fra formbunnen ved hjelp av 

ombindingstråd.

Opphengsøyer av ståltråd plasseres i samme høyde på begge sider, 3/4 

opp på rammen. Træ øynene under fugearmeringen. Hekt fast ståltråden 

på en bit med avkapp med en skrue på siden.

Støp rammen
Bland Finja Reparasjonsbetong som anvist på pakken. Fyll halve formen 

med betong og støt gjentatte ganger med murskjeen på formkantene. Fyll 

i resten av betongen og bank med en rekylfri hammer for å få vekk mest 

mulig luftbobler. Glatt til overflaten med en sparkelspade. 

Dekk formen med plast og la den hvile i 1 døgn. Hell så på rikelig med 

rent vann på betongen. Legg tilbake plasten og gjenta denne  

behandlingen i ytterligere to dager. 

Ferdigstill rammen 
Fjern formen fra rammen, og begynn med de bitene som ble kappet på 

midten. Fest tavlen ved å sprøyte ned litt lim eller fugemasse mellom 

tavlen og rammen, på to punkter per side. La det tørke. Knytt en hyssing 

mellom opphengsskruene og heng opp tavlen.
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Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan 

utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets 

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no. 
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