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SVANE PANEL
Användningsområde

Svane panel är en interiörplatta i högkvalitets MDF 
att använda både vid nybyggnation och renovering.
Används i stället för traditionell träpanel. Monteras 
direkt på väggregel eller be#ntlig vägg för               
renovering. Kan även användas som bröstpanel 
eller inredningsdetaljer.

Fuktbeständiga skivor kan användas i torra delar i 
våtutrymmen.

Produktbeskrivning

Svane Panel är producerad i MDF (Medium Density 
Fiberboard), som är ett förhållandevist dött             
material. Det är liten rörelse i materialet att man 
slipper problem med krymp och kvistsprickor. 
Spikningen är dold, Spackling är över$ödig.        
Standard och fuktighetsbeständiga skivor är 2,39 m 
höga och täcker 60 cm på bredden. Projekt skivor 
har en höjd på 3,05 m. Skivtjockleken är 12 mm 
pro#l spåren är ca. 3,5 mm djupa.

Färger

Svane Panel omålade eller färdigmålade i alla 
pro#ler.
- Äggvit
- Ca&e Latte

Referens Byggföreskrifter

(för invändig användning svensk norm)
(vägg i våtutrymme svensk norm)

Allmän beskrivning

Bredd  620 mm ( täcker 600 mm)
Längd  2,39/3,05 m
Tjocklek 12 mm
Spårdjup ca 3,5 mm 
Viktc  a 750 kg/ m3
  2,39: ca 12,9 kg(ca 960 kg/pall)
  3,05: ca 16,5 kg(ca1160 kg/pall)

Målning

Omålade skivor målas 2 gånger med vattenbaserad 
akryl färg för inomhusmålning. I våtutrymmen bör 
färgsystem för våtutrymme användas.

Montering

Monteras direkt på vägg regel eller bi#ntlig vägg. 
Första plattan riktas med vattenpass. Spikas 
därefter längs med golv och tak, som döljs av golv 
och taklist. Dölj spikarna med 'ädern. Avståndet  
mellan spikarna 20-25 cm. Limma på notsidan. 
Hörnorna fogas med övermålningsbar akrylfog eller 
använd färdig hörnlist. Rensa bort spån och dam 
från skivorna. Vi omålade plattor avsluta med att 
måla två gånger med vattenbaserad akryl färg för 
inomhus bruk. Använd pensel eller roller.

Vid montering utan tillräcklig uttorkning av          
byggfukt kan skivorna bukta mellan reglarna. Detta 
kan undvikas genom att montera horisontella    
uppsatta reglar att spika i.

Certi$kat

Svane Panel är miljöklassat enligt miljöklass E1

Tillbehör
- Trälim
- Spik 1,7 x 35 eller klammer
- Övermålningsbar fogmassa (akryl) till hörnor
- Hörnlist
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Skivtjocklek           12 mm

Skivbredd           620 mm

Täcker bredd           600 mm

Skivlängd           239 cm och 305 cm

Spår djup           ca 3,5 mm

SVANE PANEL

Pärlspånt

5 “pro!ler” per skivbredd

V-fas

6 “pro!ler” per skivbredd

Dubbel fas

5 “pro!ler” per skivbredd


