ARBOR BADEROMSPANEL
– ENKE LT, TRYGT OG ELEGANT

Arbor Baderomspanel har mange fordeler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjent etter Våtromsnormen
Monteres uten membran
Monteres direkte på stenderverk
Moderne dekorer
Elegante flisformater og fuger
Klikklås gir enkel montering
Lette å holde rene
Trygg og varig løsning
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MONTERINGSANVISNING ARBOR
BADEROMSPANEL
VIKTIGE MOMENTER
• Les hele monteringsanvisningen og sørg for  at du forstår instruksjonene før du begynner å arbeide.
• Arbor Baderomspanel skal beskyttes mot fuktighet og snø under
transport og lagring.
• Panelet skal lagres horisontalt, tørt og på et plant underlag.
• Ved håndtering av panelene skal panelene løftes/heves fra hverandre for i lengst mulig grad å bevare overflatens finish.
• La Arbor Baderomspanel akklimatisere seg i romtemperatur med
emballasjen uåpnet i minst 48 timer før bruk. Luftfuktigheten bør
være mer enn 30 % under installasjonen.
• Panelene monteres på avrettet stenderverk med vertikale stendere
og horisontal kubbing.
• Panelet monteres slik at kortsiden med spor vender opp mot taket.
• Begynn alltid til venstre på veggen
• Husk ekstra kubbing for tunge gjenstander som servant, møbler
og annet VVS-utstyr. Tilpass høyden på kubbingen til det aktuelle
utstyret.
• Arbor Baderomspanel erstatter diffusjonstett folie på yttervegg.
• Husk å måle 5 mm avstand til låsesporet i inner- og ytterhjørne
profilen.
• Kapping av panel:
-		 Håndsag – dekorsiden opp. La sagen jobbe i nedoverbevegelse.
-		 Sirkelsag/stikksag – dekorsiden ned.
Bruk stødig underlag ved saging.
-		 Gjerdesag – dekorsiden opp.
• Husk fuging av panel til bunnprofil ETTER montering (pkt 9).
• Bunnprofilene skal sammenfalle i hjørnene (pkt 3).
• Uherdet fugemasse fjernes enklest og sikrest med løsemiddelfrie
wipes/rengjøringskluter.
• Herdet fugemasse skrapes forsiktig vekk med en plastskrape og
overflaten rengjøres med wipes.
• Overflaten på våre paneler er vedlikeholdsfrie. Rengjøring foregår
med en blanding av vann og tynt utblandet syntetisk rengjøringsmiddel.
• Dersom monteringen skjer på vegger høyere enn 240 cm, opp til
270 cm, husk å følge instruksjonene under pkt 11.
• Husk fugemasse mellom panelene i våtsoner der det forventes
vannsøl:
-		 I dusj-, badekar- og vaskeservantområder
-		50 cm på hver side av vaskeservanter. 50 cm på hver side av
vannuttak. 100 cm til hver side av badekar/dusjkar.
-		 Panelene kan ha skarpe kanter, så bruk h
 ansker ved monteringen
-		 Gulvmembran må være montert på veggene iht våtromsnormen.
1. Stenderverk
Arbor Baderomspanel er veggpaneler
laget for innvendigbruk som kledning på
et stenderverk i dimensjonen av minimum
36 x 48 mm med cc vertikal avstand på
maks 600 mm og cc horisontal avstand på
800 mm. Veggplatene er d
 iffusjonstette
og fungerer som membran. For m
 ontering
direkte på eksisterende vegg, se egen
monteringsveiledning på www.arbor.no.
2. Nødvendig utstyr
Hjørneprofiler, bunnprofiler, Bostik Silmax fugemasse og og 4,2 mm x
30 mm, sink alox. skruer. Dersom utstyr benyttes, som ikke er beskrevet
i denne anvisningen og på www.arbor.no, kan garantien falle bort.

3. Montering av bunnprofilene
Bunnprofilene skal monteres i vater i hele rommet, normalt 6-8 cm
over gulvet. Den beste måten å gjøre dette på, er med en laser. Legg
fugemasse på baksiden av bunnprofilen og skru bunnprofilene til
veggen (hver 60 cm). Bunnprofilene skal møte h
 verandre fullstendig
i hjørnene.

4. Montering av innerhjørneprofiler
Innerhjørneprofilen består av to deler, innerdel og deksel. Innerdelen
skal monteres til stenderverket. Pass på at denne delen er montert
helt loddrett (i lodd). Dekselet vil bli trykket på etter at monteringen av
panelene er fullført (pkt 8).

5. Montering av veggplater
5a. Montering av første panel
Start monteringen på venstre side på veggen, og begynn med
første plate til høyre for innerhjørneprofilen. Mål bredden fra 5

mm til høyre for låsesporet på innerhjørne
profilen til midten av
den første vertikalestenderen i stender
verket. Panelet monteres
slik at kortsiden med spor vender opp mot taket. Sag 
panelet i
riktig bredde. Plasser panelet med 5 mm avstand til låsesporet til
innerhjørneprofilen. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til
stenderverket. Plasser skruene på det laveste punktet på låseprofilen.
Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet. Første/laveste skrue
20 mm fra bunnen av panelet.

6. Montering av siste panel på samme vegg
6a. Møte en innerhjørneprofil
Mål bredden fra kanten av det siste monterte panelet og 5 mm til
venstre for låsesporet på innerhjørneprofilen. Sag panelet i riktig
bredde. Hvis det forventes vannsøl, legg fugemasse på toppen av
låsesporet langs venstre side til siste panel. Pass på at panelet er i
vater. Monter det siste panelet på veggen.

6b. Første panel på den andre veggen
Dette fortsetter fra innerhjørneprofilen.
Mål bredden fra 5 mm til høyre for låsesporet på innerhjørneprofilen
til m
 idten av den første vertikale stenderen i stenderverket. Sag
panelet i riktig bredde. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til
stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet. Første/
laveste skrue 20 mm fra bunnen av panelet. I våtsoner skal det legges
fugemasse mellom panelene (se 5b). Legg fugemasse oppå låse
tappen på det panelet som skal monteres. Fugemassen skal tyte ut
langs hele skjøten når panelet er montert. Overskytende fugemasse
tørkes vekk med wipes. Fortsett å m
 ontere paneler til neste hjørneprofil (innerhjørne eller ytterhjørne)

7. Montering av siste panel på samme vegg
7a. Møte en ytterhjørneprofil
Plasser ytterhjørneprofilen på hjørnestenderen (tørr). Mål avstanden
fra kanten av siste montertepanel til innsiden av sporet i ytterhjørne
profilen. Fjern ytterhjørneprofilen. Sag panelet i riktig bredde. Legg
fugemasse i sporet av ytterhjørneprofilen. Trykk ytterhjørneprofilen på
høyre kant av panelet. Monter panelet sammen med den p
 åmonterte
ytterhjørneprofilen. Skru ytterhjørneprofilen til stenderverket.
.

5b. Montering av neste panel
Neste panel plasseres i låsesporet på det første panelet og vinkles
inn. I våtsoner, der det forventes vannsøl, skal det legges fugemasse
mellom panelene. Legg fugemasse oppå låsetappen på det panelet
som skal monteres. Fugemassen skal tyte ut langs hele skjøten når
panelet er montert. Overskytende fugemasse tørkes vekk med wipes.
Fortsett å montere paneler til neste hjørneprofil (innerhjørne eller
ytterhjørne).

7b. første panel på den andre veggen
Dette fortsetter fra ytterhjørneprofilen.
Mål bredden fra innsiden av sporet av ytterhjørneprofilen til midten
av den første vertikale stenderen i stenderverket. Sag panelet i riktig
bredde. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til stenderverket.
Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet. Første/laveste skrue
20 mm fra bunnen av panelet. I våtsoner skal det legges fugemasse
mellom panelene. Legg fugemasse oppå låsetappen på det panelet
som skal monteres. Fugemassen skal tyte ut langs hele skjøten når
panelet er montert. Overskytende fugemasse tørkes vekk med wipes.
Fortsett å montere paneler til neste hjørneprofil (innerhjørne eller
ytterhjørne).

8. SluTTføRING aV
INNERhjøRNEpROfIlENE
Legg fugemasse på begge sider på baksiden av låsesporet på innerhjørneprofilen og trykk dekselet inn i innerhjørneprofilen. Bruk hammer og en slagkloss for å feste dekselet. Det skal være
synlig fugemasse på hver side av dekselet
når den er montert. Fugemassen fjernes
med wipes.

9. ETTERfuGING MEllOM buNNpROfIl OG paNElER
Bruk maskeringstape nederst langs alle panelene.
Legg fugemasse i åpningen mellom bunnprofil og platene. Bruk
en fordeler i hard gummi eller myk plast for å gjøre en rett og fin
kant mellom bunnprofil og platene. Riv av tapen. Legg fugemasse
på fingeren og trykk fugemasse inn under overgangen mellom
innehjørneprofilene og bunnprofilene.

10. RøRGjENNOMføRINGER OG SKRuEhull
10a. Rørgjennomføringer
Når panelene skal monteres i forbindelse med rørgjennomføringer,
skal det bores hull til disse. Bruk drill med borekopper med diameter
10 mm større enn selvet hullet. Veggbokser har en mansjett/flens
som ligger rundt rørgjennomføringen. Denne mansjetten/flensen
skal fuges mot panelet. Enkle rør sikres med fugemasse rundt
røret.

10b. Skruehull
Alle skruehull i platene skal sikres med fugemasse før skruene
føres inn. Bor et mindre hull i plata, fyll hullet med fugemasse og
før skruen inn i plata. Rett før skruen er helt inne, legg fugemasse
på baksiden av skruehodet og før skruen helt inn.

11. fORlENGElSE I høydEN TIl 270 CM
Ved forlengelse av panelhøyden skal 30 cm forlengelsespaneler
brukes. Forlengelsespanelene har en bunnpinne og et toppspor.
For hver gang et forlengelsespanel benyttes skal det legges
fugemasse i toppen av sporet på 240 cm panelet før forlengelsespanelet plasseres oppi sporet. Håndter panel og forlengelsespanel som ett element under montering (pkt 5-7).
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8690 Hattfjelldal - Tlf: 75 18 50 00
Fax: 75 18 50 01 - e-post: arbor@arbor.no
www.arbor.no

T O R S T E I N

Svanemerkede Arbor-plater er
garantien for et miljøvennlig produkt.

F O T O :

For informasjon om godkjent fugemasse for Arbor Baderomspanel og definisjon av våtsone
(forventet vannsøl), besøk vår hjemmeside
www.arbor.no.
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12. aVSluTNING TIl TaK
Det skal alltid være minst 5 mm klaring til taket. Taklister skjuler
overgang mellom veggpaneler og tak.

