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Enkel och klassisk panel i ett homogent material

SVANE PANEL

Trad. panel         på nytt sätt



Traditionell panel i ett homogent material

Svane panel är en produkt i Medium Density                 

Fiberboard (MDF) som är ett relativt dött material, 

produceras med pro#ler vi känner till från traditionell 

träpanel.

Torrsprickor och kvistsprickor är problem med            

traditionell träpanel. Väljer man Svane Panel slipper 

man ta hänsyn till sådana problem, som är mycket 

tidskrävande och ökar kostnaden betänkligt.

Bildexempel

Vanlig traditionell träpanel

Svane Dubbelfas

Svane Pärlspånt

Svane Faspanel

Fördelarna med Svane Panel

- Enkel och snabb att sätta upp

- Producerad i MDF som rör sig minimalt

- Spricker inte i hopsättningen

- Monteras direkt på väggreglar

- Inga kvistar som behöver spacklas

- Kan köpas målade och klara med     

   vattenbaserade färger.



En enkel och klassisk produkt i ett homogent material

Monteringsanvisning:

- Plattorna monteras direkt på spikunderlag

- Första plattan riktas med vattenpass

- Spikas längs golv och tak som döljs av golv 

   och taklist

- Dölj spikarna med $ädern

   Avståndet mellan spikarna ca 25 cm

   Rekommenderad spik 17/35 eller klammer

- Påför lim i noten

- Hörn fogas med övermålningsbar

   fogmassa

- Rensa bort spån och damm från skivorna

- Avsluta med 2 strykningar vattenbaserad 

   akrylfärg för inomhusmålning. Använd 

   pensel eller roller.

För montering behöver du:

- Såg

- Hammare eller stiftpistol

- Vattenpass

- Blyertspenna

- Spik eller 17/35 klammer

- Fogmassa

Våtrum:

Vanlig MDF panel används inte i våtrum, 

därför %nns det även en fuktbeständig 

typ som kan användas i de torra sonarna  

i ett våtutrymme.

I våtutrymme skall det användas färg-

system som är avsedda för våtrum (fråga 

din färghandlare)

Limning på notsidan

Dold spikning
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Levereras i följande pro�ler och format:

Svane Pärlspånt  62 x 239/305 cm

Svane V-fas                  62 x 239/305 cm

Svane Dubbelfas           62 x 239/305 cm

MDF i fuktbeständig

Finns i format                62 x 239

Plattjocklek                        12 mm

Plattbredd                         618 mm

Byggbredd                        600 mm

Platthöjd                239 och 305 cm

Spårdjup                        ca 3,5 mm

         MDF Svane Panel är miljöklassad i

         klass E1

Trad. panel                  på nytt sätt

Huvudanledningen till att välja Svane Panel är 

den snabba monteringen, lätta spikningen, ingen 

spackling, ingen målning – så är du färdig.

Skapa din egen atmosfär:

Med Svane Panel skapar du snabbt och enkelt en 

egen atmosfär och harmoni i ditt rum.

Svane Panel kan också användas till:

Bröstpanel

Inredningsdetaljer  

Svane Pärlspånt

5 “pro#ler” per platta

Svane V-fas

6 “pro#ler” per platta

Svane Dubbelfas

5 “pro#ler” per platta


