MONTERINGSANVISNING
6 M M D E K O R P L AT E
Platene er kun 6 mm og egner seg derfor spesielt godt for oppussing,
siden du slipper å fjerne eksisterende dør- og vinduslister.

Eksisterende trevegg
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Tekniske data
ARBOR PANEL 6 MM
DEKORPLATE
6 mm
620 x 2390 mm
600 x 2390 mm
1,43 m2
Not og fjær 2 sider
Se pkt A og B
1 plate, vekt 6 kg
Pall á 106 stk
Ca 650 kg
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VIKTIGE MOMENTER
• Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De må lagres inne i
romtemperatur. Legg 3-4 klosser på gulvet og platene oppå disse.
• Platene monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.
• Pussearbeider, støping og muring må være avsluttet og tørket før monteres. Bygget må
være oppvarmet til min 15 grader.
• Ekspansjonsfuge i hjørner og ved faste konstruksjoner min 4 mm.
• For veggflater som er lengre enn 10 m må det legges inn en ekstra ekspansjonsfuge, min.
1 mm per meter vegg. Dette kan legges inn for eksempel ved innvendige delevegger.
• Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert.
• Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det kan forekomme at
plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering
i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til
plateverdien.
• Se www.arbor.no for spørsmål/svar om montering og anbefalt lim- og fug.
MONTERING OG LISTER
Arbor Panel Dekorplate er kun 6 mm og kan derfor monteres uten å fjerne eksisterende lister.
Dermed slipper du å forlenge utforingene ved vinduer og dører og male disse på nytt.
Du monterer bare platene med 4 mm avstand til listene. Deretter fuger du med Arbor
Fugemasse i samme farge som platene.
Det peneste resultatet får du om du demonterer gulv- og taklistene. Da kan du også spikre
eller skru platene skjult ved gulv og tak hvis underlaget tillater dette. Velger du å sette
platene på veggen uten å fjerne gulv- og taklistene, må platene tilpasses i høyden.
Ved montering brukes monteringslim og skjult innfesting. Se www.arbor.no.
Skal du montere plater på eksisterende stenderverk, må våre plater i 11 mm benyttes!
A. PÅ VEGG AV SPON ELLER ANDRE TREMATERIALER
1. Platene monteres med en kombinasjon av liming og skruing/kramper.
2. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å
få et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater.
3. Påfør platen 3–4 strenger monteringslim, se ill3 (mengden avhenger av underlaget).
Se www.arbor.no
4. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
5. Platene festes med skruer for laminat/ﬁber/tre, selvborende (4,2 x 25 mm) i skjøten – se
ill 1, eller kramper med rygg (min. 10 mm) med ca. 20 cm avstand.
I topp og bunn av platen – ca. 25 cm avstand.
Mot yttervegg må monteringen ta hensyn til fuktsperren.
6. Trykk platen mot veggen til limet har tørket noe – se limprodusentens anbefaling.
7. Platene skal ikke limes i not/fjær.
8. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene.
B. PÅ VEGG AV GIPS, MUR, PUSS OG LIGNENDE
1. Platene monteres kun ved bruk av monteringslim. Se www.arbor.no.
2. Det anbefales at gulv- og taklister fjernes før montering.
3. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan sages av for å få
et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater slik at første plate
blir helt rett.
4. Påfør platen 3 – 4 strenger monteringslim (mengden avhenger av underlaget) – se ill 2
og 3.
5. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
6. Trykk platen mot veggen til limet har tørket noe – se limprodusentens anbefaling.
7. Platene skal ikke limes i not/fjær.
8. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene.
9. Platene bør ikke monteres når relativ fuktighet overstiger 70 %. Temperaturen bør være
over 15 grader. Platefuktigheten bør ikke overstige 10–11 %.
Henvisninger:
SINTEF Byggforsk. Byggforskserien nr:
543.204 Innvendig platekledning
Se www.arbor.no for spørsmål/svar om montering, anbefalt lim- og fug.

