MONTERINGSANVISNING FÖR VÄGG &TAKSKIVOR FRÅN NT PRODUKTER

 Vid nybyggnation läktas vägg & tak på för att få en ”luftning”,
först stående, sen liggande max avst. 60 cm c/c. (typ 28x70)
Nedersta läkten skall vara tryckimpregnerad eller motsvarande.
 Vid ombyggnation riktas vägg och tak upp och kläs sedan med läkt på
samma sätt som ovan (om det är TRP plåt under på räcker det med 1 lager)
Det bästa är att fästa på befintlig infästning för TRP-plåten och sedan lägga
till 1 - 2 mellan, beroende på avstånd. (max 60 cm c/c)
 Kolla var det skall fästas lampor, kablageränna, värmare, kameror, mm
Där bör man ”helläkta” som förstärkning för infästning. (ta bild/ måtta)
 Mät upp väggar & tak för att få ut maximalt av varje skiva, undvik att få
mindre än 20 cm från början / slut.
 Väg av golvet för att hitta högsta punkten och utgå därifrån med S-listen
som monteras i våg (mät från den kant där skivan skall stå).
Limmas & skruvas mot underlaget.
(Vid behov täcks nedersta regeln med en vinkelplåt neråt som stänkskydd)

 VIKTIGT ATT S-LISTEN MONTERAS I VÅG, FÖR DEN STYR VÄGGMONTAGET
• LYFT SKIVORNA FRÅN PALLEN, INTE DRA FÖR DÅ REPAS UNDRE
SKIVAN.
• Alla beslag,infästningar,skruvar,ventilgaller m.m. ska vara i rostfritt
eller aluminium,för att undvika missfärgningar.

 Kapa första skivan till lämplig höjd & bredd samt ”fasa” av baksidan på den
nedre änden som skall gå in i S-listen.
 Punktlimma med sättlim på väggen bakom skivan med c:a c/c 30-40 cm.
Dra silikonsträng i väggskivans långspont och i bakkant på S-listen (se bild)

 Lyft upp skivan över spåret i S-listen, håll ut högersida från väggen för att
underlätta att not & spont går ihop. Viktigt att skivan går ner i spåret samt
att den är 100% i lod innan den skruvas fast i sponten. Tryck fast väggen
mot underlaget så att sättlimmet får god kontakt.
 Kapa nästa skiva till rätt storlek, ”fasa” av baksidan nertill. Dra en
silikonsträng på den stående sponten på föregående skiva och fortsätt
enligt punkt ovan. Pressa ihop skivorna tills dom blir täta med varandra.
Tex med att skruva fast en läkt brevid skivan & pressa i en träkil /
(specialverktyg). Skruva sedan fast och fortsätt enligt punkter ovan

 Tak skivor monteras från höger till vänster (pga sponten).
Ny rad startar med avkapet från förgående skiva.
 Torka ALLTID bort överflödigt lim & silikon omgående med gummispackel /
träpinne, tvätta bort resterande med aceton / rengöringsspray & polerduk.
 Listerna torkas av med aceton på baksidan & limmas med en sträng
sättlim och pressas fast ordentligt mot vägg / tak. Torka / tvätta bort
limrester.

 Avsågningar från väggskivor kan används till smygar runt dörrar & fönster
och listas av med ytterhörnslist / L-list. Låt skivorna mötas i bakkant för att
få plats för hörnlistens rundning på insidan, se bild.

 Bearbetning av skivor kan ske med verktyg avsedda för trä, använd
fintandade skärverktyg & damsugare. ( vi använder klinga& linjal)
 Monteringsproblem / frågor ?
Ring Tomas 0705908859, Nicke 0762224728 eller maila
info@ntprodukter.se

MONTERINGSMATERIAL

Dessa produkter skall användas vid all montering enligt tillverkaren.

Vägg & takskivor limmas med Wurth LIMTÄTMASSA vit.(c:a 1 tub / skiva)

Wurth prod.nr: 08932251

Lister limmas med Wurth MS INSTANT POWER vit. (c:a 1tub / 2 list)

Wurth prod.nr: 0893225105

Silikon för not, spont & S-list BOSTIK SILICON WETROOM vit. (c:a 1 tub/2
list/skiva)

Skruv för spont & list.
Montageskruv med borrspets, rostfri. 4,2 x19/25

 Monteringsproblem / frågor ?
Ring Tomas 0705908859, Nicke 0762224728 eller maila
info@ntprodukter.se

