NO / SE

MONTERINGSANVISNING

Smartpanel Tak Foliert / Folierad 8 mm
NO
Smartpanel Tak Foliert panelbord gir det et
flott tak på kort tid. Enkel montering - not
og fjær på alle fire kanter. Stabilt materiale
i tidløs design.

SE
Smartpanel Tak Folierad ger ett snyggt
tak på kort tid. Enkel montering- not och
spont på alla fyra sidor. Stabilt material i
tidlös design.

Kan også brukes som veggpanel. Smartpanel Tak Foliert panelbord er foliert i
fargen Edelhvit. Fargegarantien på folien er
10 år.

Kan även användas som väggpanel.
Smartpanel Tak Folierad är folierad i färgen
Ädelvit. Färggarantin på folien är 10 år.
Smartpanel Tak kan monteras i alla rum,
med undantag för våtrum.

Smartpanel Tak kan monteres i alle rom,
unntatt våtrom.

Montören är ansvarig för kontroll av
produkten avseende eventuella synliga fel/
defekter och skador då sådana reklamationer blir avvista efter montering.

Montør er ansvarlig for å kontrollere
produktet for eventuelle synlige feil/mangler og skader, da slike klager blir avvist etter montering.

Smartpanel Tak bör inte monteras i rum
med en längd på över tio meter eller
en bredd på mer än åtta meter utan att
expansionsfog läggs in.

Smartpanel Tak må ikke monteres i rom
med lengde over 10 meter eller bredde
over 8 meter, uten at det legges inn en
ekspansjonsfuge. (SE)

Underhåll:
Se FDV-dokument

Vedlikehold:
Se FDV- dokument.

VIKTIGT!
Förvara panelen i oöppnad förpackning i
minst 48 timmar innan montering (min
18 oC).

VIKTIG! Oppbevar panelene i uåpnede
pakker i minst 48 timer (min 18 oC) før du
begynner å montere dem. (SE)

Dimensjon / Dimension per bord: 8x154x1300mm
Per pakke / Paket: 2,01m2 brutto
Overflate / Yta: Edelhvit, foliert / Ädelvit, folierade

Montering:
1

2

Nødvendig verktøy ved montering av Smartpanel Tak Foliert. All fukttilførende arbeid
(støping, muring etc), må være avsluttet i god
tid før Krono Takpanel monteres.
(SE) Verktyg som behövs vid montering av
Smartpanel Tak Folierad. Fukttillförande arbete
måste vara avslutat i god tid innan panelen
monteras.

3

Akklimatiser panelen i emballasjen før legging i
rommet hvor det skal legges i 48 timer ved 1530 °C og 40-70 % relativ luftfuktighet.
(SE) Acklimatisera panelen i förpackningen
före montering. Förvara den i rummet där den
ska installeras i 48 timmar, i temperatur 15-30
o
C och med en relativ luftfuktighet på 40-70 %.

4

Forbered en plan for legging > optimér skjærerester.
(SE) Planera monteringen > beräkna spill.
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Montér stenderverk. Takpanelen monteres på
lekter langsgående av bjelkelaget.
(SE) Montera ett regelverk. Takpanelen monteras på längsgående läkt.
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5

6

Monteringen skal alltid gjøres på et jevnt og
fast underlag.
(SE) Montering ska alltid göras på ett fast och
jämnt underlag.

7

Bør ikke benyttes i våtrom.
(SE) Bör inte användas i våtrum.

8

Sørg for bakventilasjon.
(SE) Montera med luftspalt mellan befintligt
tak och takpanel.

9

Tverrledd må ha stenderverk bak.
(SE) Tvärgående läkt ska monteras på
regelverk.

10

Begynn i et av hjørnene med fjær mot vegg.
Bruk vater.
(SE) Börja i ett av hörnen med spont mot vägg.
Kontrollera med vattenpass.

11

Tilpass ytterligere paneler. Påse at det er helt
sammen i not og fjær, og endeskjøter.
(SE) Tillpassa nästa panelskiva. Viktigt att skarvar på både lång- och kortsida är helt sammanfogade.

12

Festes med spiker, skruer eller kramper.
Firkantspiker, varmforzinket 1.7/35.
(SE) Monteras med spik, skruv eller klammer.
Varmförzinkad fyrkants-spik 1.7/35.

13

Skruer: 35 4,2 x 35. Kramper CS 500 eller
CS 14B/76.
(SE) Skruvar: 35 4,2 x 35. Klammer: CS 500
eller CS 14B/76.

14

Mål opp siste takbord.
(SE) Mät upp sista panelskiva.

Husk en ekspansjonsfuge på 8-15 mm mot
vegg.
(SE) Kom ihåg expansionsfog på 8-15 mm mot
vägg.

16

15

…og skjær til passende størrelse.
(SE) ...och såga till passande storlek.

17

Press takbordene godt sammen.
(SE) Pressa i hop takskivorna.

18

Montér list.
(SE) Montera list.
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