
Montering av panelskivan på vägg är enkel, den lim-
mas eller spikas fast. Låt oss säga att ni skall sätta ski-
van i ett rum, där väggarna är av gipsskivor, puts eller
dylikt så limmas skivorna med sättlim eller konstruk-
tionslim. Annars spikas skivorna fast med dyckert.
Panelskivans tjocklek, endast 6 mm, gör att den kan

ställas på dom flesta golvsocklar som finns på markna-
den. Befintligt listverk som golvsockel, foder m. m.
behöver inte bytas ut.
Det går bra att såga skivorna med en vanlig fogsvans,
blir det fransigt - putsa bort det med ett sandpapper. 
Hörn och inpassning mot dörrfoder m. m. kan vara

svårt att få tätt när ni sågar skivorna men det fixar ni
med latexfog. Efter att ha grundmålat skivorna så syns
det ganska väl var man skall foga. Överallt där det gli-
par. Applicera latexfogen, blöt en svamp i vatten och
dra över fogen så får ni ett snyggt resultat.

Mät längden på väggen, skivans
byggmått är 390 mm, dela vägg-
måttet med 390 så får ni fram
hur många skivor det går åt.
Första och sista skivan mått-
anpassas.

Ytterhörn
Det finns två bra alternativ, 
oavsett alternativ så limma ihop
skivorna, tejpa runt hörnet så det
blir ett jämt tryck, låt limmet
härda ordentligt putsa sedan till
hörnet med sandpapper.

Eluttag
Bryt strömmen innan ni börjar
demontera höljet (rådfråga
elektriker om ni är osäkra)
mät ut och såga ett runt hål i 
skivan motsvarande det som är i
vägg. Montera skivan och skruva
tillbaka uttaget, ev krävs det
längre skruvar.

Bröstlisten är anpassad till
panelskivan och även den kan
limmas fast. Det finns gerade 
lister för 90 graders inner- och
ytterhörn. Börja med att sätta
hörnlisterna, applicera limmet på
sidan som är mot vägg och även
ändarna som är mot varandra.
Listen är spårad och passar på
skivans spont så det bara att
lägga på den och hålla kvar den
en stund. När hörnen sitter på sin
plats monteras övrig bröstlist på
samma sätt. Skråspika en dyckert
snett uppifrån om det behövs.

Alt 1 Alt 2

Använd noten på ena skivan,
kontrollera breddmåttet på 
väggen så att profilen inte 
kommer för nära hörnet.

Låt skivan sticka ut 7-8 mm från
hörnet, limma kanten på nästa
skiva med vanligt trälim.

Börja monteringen från vänster, 
ni har kollat längdmåttet på 
väggen, om hörnet är ur vinkel 
så klyv skivan efter vinkeln.

P A N E L S K I V A N  P Å  V Ä G G

Önskar ni en annan brösthöjd eller
vill klä hela väggen så går det att
skarva skivorna löpande. Såga
första skivan i rätt höjd. Fortsätt
sedan med resten av panelen.
Limma ändskarvar med vanligt
trälim.
Det är viktigt att limma på bak-
sidan av noten, annars kan fram-
sidan bli ojämn

Applicera limmet på skivan.
Mängden lim beror på hur väggen
ser ut men generellt räcker det
med tre strängar. Tryck skivan mot
väggen och håll kvar en stund.
Använd en gummiklubba och slå
på skivan så fäster limmet bra. Sätt
en dyckert om det behövs för att
hålla skivan i rätt läge. Det tar en
stund innan limmet har härdat så
sätt följande skivor försiktigt. 



Nytt tak
Vid nybyggnation glesas taket med exempelvis 28 x 70
mm virke som spikas i takstolarna. CC-mått: 195 mm. 
Mät totala breddmåttet på taket, dela måttet med skivans
bredd. Mät var första skivan slutar från vägg, slå en linje
med ett snörslå eller spänn upp ett snöre efter långsidan,
då har ni en rak linje att följa. Mät från linjen till vägg på
några ställen så syns det om väggen är rund eller om det
finns svackor, klyv sedan skivorna så dom passar.
Börja monteringen från vänster hörn och sätt första
raden efter hela långsidan, var mycket noga med att få
det rakt. När andra raden sätts så förskjut ändskarvar
minst 600 mm. Limma ändskarvarna. Det är viktigt att
limma på baksidan av noten, annars kan framsidan bli
ojämn. Lämna en glipa på 10 mm mellan vägg och skiva.

Befintligt tak
Läs igenom ”Nytt tak”.
Följ monteringsanvisningar för limmet.
Applicera limmet på skivan. Mängden lim beror på hur
taket ser ut men generellt räcker det med tre strängar.
Lägg även en sträng runt om vid behov. Tryck skivan 
mot taket och håll kvar en stund. Använd en gummi-
klubba och slå fast skivan mot taket. Sätt några dyckert
om det behövs för att hålla skivan i rätt läge, gör gärna
en s.k. stämp mellan golv och tak som trycker skivan mot
taket. Det tar en stund innan limmet har härdat så sätt
följande skivor försiktigt.

Montering av panelskivan i tak är enkel, den limmas
eller spikas fast. Låt oss säga att ni skall sätta skivan i
ett innertak, är taket av gipsskivor, puts eller dylikt så

limmas skivorna med sättlim eller konstruktionslim.
Annars spikas skivorna med dyckert i s. k. glespanel.
Mät bredden på taket, skivans byggmått på bredden

är 390 mm, dela takmåttet med 390 så får ni fram
hur många skivor det går åt,  första och sista skivan
måttanpassas.

P A N E L S K I V A N  I  T A K

Panelskivan är avsedd för användning i torra inomhusmiljöer.
Motsvarande klimatklass 0 och 1 enligt BKR. 
Vid transport skall skivorna skyddas mot nederbörd och nedsmutsning.
Skivorna skall alltid hanteras med varsamhet.
OBS! Stapla aldrig skivor direkt på marken. Skivorna skall lagras inomhus.
Vid kortvarig lagring utomhus täcks skivorna med exempelvis presenning.
Lämpligaste lagringsbetingelser är 15 - 25 grader C och 40 - 50 % relativ
luftfuktighet.

Alla träbaserade skivor har fuktbetingade rörelser som påverkas av varieran-
de klimat och fuktighet. Detta gäller även för Panelskivan. Vid leverans har
MDF-skivor en fuktkvot på 5 - 7 % vilket motsvarar en relativ luftfuktighet
(R.F.) på 40 - 50 %. Fuktrörelsen är lika längs och tvärs i skivans plan.
För bästa resultat: 
Förvara materialet i rumstemperatur i sluten förpackning minst 48 timmar
före montering.


