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TEKNISKE DATA

Tykkelse: 12 mm

Format: 140 x 2420/3620 mm

Lysmål: 120x2400/3600 mm

Plastpkn. à 8 stk, 280 bord per kolli

Not/fjær. Skjult innfesting. 

Fargekode NCS S-0502 Y

VIKTIGE MOMENTER
• Panelet må beskyttes mot fuktighet under transport 
og lagring. Det må lagres inne i romtemperatur. 
Legg 3-4 klosser på gulvet og panelet oppå disse.

• Best resultat oppnås ved å luftkondisjonere panelet 
i bygget i 2 dager før det monteres.

• Pussearbeider, støping, muring og maling må være 
avsluttet og tørket før platene legges i bygget for 
luftkondisjonering.

• Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt 
resultat.

• Montering skal skje med avstand til hjørner, mot gulv 
og himling, dører og vinduer, samt andre faste 
bygnings detaljer for å gi plass til eventuell 
ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne og mot list 
minimum 4 mm.

• Produktet er underlagt grundig kvalitetskontroll, men 
det forekommer at plater med feil kommer på 
markedet. Produktene må derfor kontrolleres før 
montering i tråd med vår monteringsanvisning.

Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til 
produktverdien.

MONTERING OPUS TAKPANEL 12 MM
1. Opus takpanel festes skjult på 
underkant not med skruer for 
laminat/fiber/tre, gjerne 
selvborende (4,2 x 25 mm, eller
4,2 x 35 mm) eller kramper med
rygg (min. 10 mm og benlengde 
35 mm) på hver takbjelke/
elektrikerlekte.
Husk at ved bruk av spikerpistol 
må trykket være rett justert.

2. Monteres på tvers av takbjelker/elektrikerlekter, 
med fjær mot veggen. Første bordrekke må rettes 
meget godt opp med snor/krittsnor for å begynne 
riktig. Fordel bredden slik at første og siste 
takbord blir like bredt. Ved saging med sirkelsag 
skal den malte siden vende ned.

3. Skyv så neste bord inn, påse at det er helt sammen
i not og fjær, pluss i endeskjøter.

4. Endeskjøter skal limes. Vi anbefaler Optiform Unifix
eller tilsvarende.

5. Skyv bordene godt sammen når de festes.

6. Påse at panelet legges rett for hver 5. bordrad.

7. Panelet er forholdsvis mykt så det er derfor meget 
viktig å påse at det er helt sammen og rett.

Panelet kan også benyttes på vegg. Vi anbefaler
lengde 3600 mm for liggende panel.
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