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Tips: Om väggen är tapetserad, kan man snitta      B 
upp och vika undan tapeten, för att sedan klistra 
 tillbaka flikarna.     
    

                                                             
C                                                                                                              D  
Pluggen går även att montera i väggar som består av cellplast eller mineralull, som är putsad. 
Man kan då fästa pluggen med fogskum, ( duscha med vattensprayflaska, då polyuretanskum härdar med 
hjälp av fukt), eller enbart använda fogskummet för att återställa isoleringen . 
Man kan spruta in fogskum i hålet för bulten , om man i förväg borrar ett 8 mm hål i sidan av fästpluggens 
cylinderliv. Lämpligt om man har förmonterat , medelst fastskruvning i bakomliggande trä eller tegel, den 
delade fästpluggens fotdel . Om bulthålet är täppt av en i förväg, innifrån monterad bult, kan man 
fogspruta förbi framgaveln innan fästpluggen är helt intryckt , då man limmar fast pluggen. 
Man kan även , i vissa av dessa fall då man monterar i puts på isolering, lämpligen fästa pluggen med 
monteringslim, eller tvåkomponentlim. Man kan där så är lämpligt, kringfylla fasadpluggen med murbruk 
med den speciella fogsprutan för murbruk. Detta är särskilt lämpligt vid montage i håltegel eller 
lättbetong. Speciellt vid montering i gipsskiveväggar och vid montering i hårdnad puts, bör man fasa 
hålets kant enligt bild B. Pressa in fästmassa i glipan som man fasat, så att den fyller ut och bildar en 
mothållande kil mellan fästpluggen och hålets sidor och ovankant.  
Pluggen övermålas om den är synlig, eller putsas in, speciellt om den monteras i nyproduktion. 
Pluggen går också att använda som ett ställbart stöd. I vissa fall kan det vara bra att efter man har anpassat 
pluggens längd, låsa gängorna med exv. Attac snabblim. Det kan även vara lämpligt att skruva en bult ut 
och in så att den löper så lätt som man önskar , och inte medroterar pluggen, speciellt om 
monteringsmassorna ännu inte är uthärdade. Före montering av bulten bör man rensa hålets gängor, och så 
långt in som bulten når. Bulten löper särskilt lätt om man tar upp hålet en aning med en M8 
gängtapp. Hålet är med avsikt trångt, för att bulten skall sitta fast något då man har monterat den 
innifrån en delad plugg. 
Pluggen sammanfogar de två skivorna i en regelvägg, och ger en ökad ytstyvhet, speciellt lämpligt inför 
kakling. Tre pluggar vertikalt i en normal våningshöjd, får enkel 13 mm gips på reglar c/c 600, att 
motsvara dubbel gips. Rullar man dessutom om cylindern med en tygduk som vecklar upp sig i väggen 
som en form, så kan man spruta i fogskum som bildar en plugg i den håltomma väggen. Detta bildar en 
sandwich konstruktion som ytterligare avsevärt styvar upp en regelväggskonstruktion. 
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