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Monteringsanvisning
Svane Panel
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Lagring

Lim

Lagras på torrt och fast underlag.

Vanligt trälim limmas på notsidan (fig. 3)

Fuktighet

Färdigmålade skivor

MDF påverkas av fuktig omgivning. Byggplatsen bör
därför vara avfuktad. Allt gjutarbete och putsarbete skall
vara avslutat, och bygget skall vara uppvärmt och
ventilerat för att skivorna skall få samma fuktighet som
omgivningen.

De olika batcherna från produktionen kan ha olika färg
nyanser. Därför bör batcher med olika nummer undvikas
i samma rum.

Färgnummer och glans på färdigmålade skivor
Äggvit: NCS-S0502-Y
Caffe Latte: NCS-S1005-Y30R
Glans: 18-20

Målning
Fig. 1

Skivorna bör luftas där de skall användas 2-3 dagar före
montering. Skivorna sätts på kant på strö (fig. 1) med strö
mellan varje skiva för att få en god luftgenomströmning.
I rum med varierande temperatur och luftfuktighet
rekommenderas horisontell spikregel (fig. 2) var 80 cm
och synlig spikning.

Två strykningar med akryl för inohusmålning.
På fuktbeständiga skivor skall man använda färgsystem
för våtrum. Fråga i din färgbutik.

Våtrum
Vanlig MDF panel används inte i våtrum, därför levereras
det också en fuktbeständig typ som kan användas i de
torra delarna i ett våtutrymme.

Montering
Monteras direkt på stående väggregel eller befintlig
vägg.

Fig. 3

Fig. 2

Produktfel
Svane produkter har genomgått en grundlig
kvalitetskontroll. Skivorna kontrolleras före montering.
Vid montering av skivor med felaktigheter begränsas
ersättningen till enbart skivkostnaden.

Stift/klammer
Spik: Varmförzinkad spik 1,7 x 35, cc 25 mm
Klammer: Längd min. 35 mm, 10-11 mm bredd
Skruv: Bk F35 4,2 x 35 mm eller liknande.
Lim på betong: ”Spikreglar” c/c 30 cm av Casco Superfix
eller liknande.
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Börja monteringen med sponten mot ett hörn.
Första skivan lodas upp och sponten sågas bort
(fig. 3)
Se till att få 5-10 mm avstånd till golv och tak.
Börja med att skaffa en avståndskloss.
Skivorna spikas längs golv och tak med ett
avstånd på ca 25 cm. På notsidan spikas skivorna
med ett avstånd på ca 20 cm.
Limma i noten och montera nästa platta
I invändiga hörn tätas med övermålningsbar
fogmassa. Alternativt används hörnlist.
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