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MONTERINGSVÄGLEDNING

Viktig!  Kontrollera att alla förpackningar har samma batchnr/produktionsnr, eftersom det annars kan finnas en nyansskillnad på ytan.  
 (Hittas på baksidan)

Panelerna ska förvaras liggande på en horisontell yta i ett torrt rum med jämn 
temperatur. Panelerna får INTE förvaras nära element eller direkt på ett uppvärmt golv. 
Nya paneler måste acklimatiseras i oöppnade förpackningar och i rummet de skall 
monteras i 48 timmar.
Panelerna kan användas i fuktfria miljöer, max. temperatur 60°C. Gäller även 
takmonterade värmesystem.
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60 cm
Använd ett vattenpass för att kontrollera om taket är plant. Mät längden och bredden på 
ytan som ska beläggas. Om det behövs, trimma start- och ändpanelerna för att installera 
panelerna symmetriskt. Panelerna ska alltid monteras på ett ramverk, inte direkt på 
gipsskivor eller liknande. Reglarna monteras med ett avstånd på 60 cm. Det måste finnas 
möjlighet till luftflöde! Eventuell ångspärr ska monteras bakom ramverket (min. 2 cm. 
mellan paneler och ångspärr). Yttemperatur v/spots etc. max. 60˚C.

Panelerna fästs i den bakre delen av noten med:

Häftpistol: Häftklamrarna måste vara minst 8/20 mm breda. Kontrollera att häftpistolen 
är korrekt inställd så att panelerna inte skadas.
Clips: Fäst med skruvar min. Ø 3 mm och längd 25 mm.
Spik (blanka med huvud): Diameter min. □ 2,5 mm, längd min. 25 mm.

Min. 300 mm

EASY DECOPAN TAKPANEL 12MM
Innan montering påbörjas ska allt murverk vara klart, huset ska vara torrt och uppvärmt till min. 18°C och en RH på 35-65%.

Kontrollera att panelerna är felfria före installation. För att uppnå bästa resultat vad gäller mönster och färg, 
rekommenderas att sortera panelerna före montering.

VÆG

LOFT

10 mm

Den första panelen monteras så att fjädern vetter mot väggen. Kontrollera med en 
riktlinje efter montering av den första panelen.

Panelerna monteras med min. 300 mm förskjutning (avstånd mellan ändskarvarna i 2 
rader).

Observera att panelerna rör på sig. Därför måste 10 mm utrymme lämnas vid vägg, vid 
pelare och vid rörgenomföringar.

Max. installationslängd och bredd utan expansionsfogar är 8 x 8 meter.

Panelerna har en tvättbar yta vilket gör dem lätta att underhålla och ger samtidigt ett snyggt slutresultat.
Rengör panelerna med en mjuk urvriden trasa i en blandning av milt rengöringsmedel och vatten.

Eventuella defekter eller reklamationer måste göras före montering eller bearbetning, annars kommer 
reklamationen att avvisas.
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