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Wetwall tilbehør:
Korrekt monteringstilbehør må benyttes for
vanntett og riktig montering

ALLE kuttflater på platen må ALLTID
forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL.
Ved rehabilitering eller montering på vegg
med eksisterende dampsperre, må dampsperren alltid punkteres eller fjernes.

Bilde 1

For skrufeste i bakvegg kan
18mm Ergoboard med fordel
benyttes

Akklimatiser platene minst 48 timer før montering.
Om platene har vært lagret kaldt, minst 72 timer.
Vi anbefaler bruk av hansker, da laminatkantene er skarpe

ALLA skärytor på skivan ska ALLTID tätas
med Smartpanel Wetwall SEAL.
Vid montering på vägg med
befintlig ångspärr/tätskikt skall
ångspärren/tätskiktet alltid
punkteras eller tas bort.

Sokkellist
1) Sokkellist er ikke påkrevet i
tørre soner, men vi anbefaler
bruk av sokkellist i hele rommet.
Listen monteres tilpasset oppkanten på gulvet 60-80 mm. Det
må smøres membran 25 mm
høyere enn selve oppkanten. Bak
oppkant må det være tilstrekkelig skruefeste til listen. Monteringen må alltid starte i et hjørne.

Sockellist
1) Sockellister behövs inte användas
i torra zoner, dock rekommenderar
vi att använda sockellister i hela rummet. Listen monteras anpassad efter
golv upp på väggen (60-80 mm från
golvet till underkant på list). Membran
måste användas på väggen 25 mm
ovanför golvkanten. Starta monteringen i hörnet.

2) Legg Smartpanel Wetwall
SEAL Fugemasse mellom membran og sokkellist/oppkant før
du skrur fast sokkellisten. Påse
at fugemasse påføres lavere enn
skruehull for sokkellist. Husk å
avfette lister før montering.

2) Lägg Smartpanel Wetwall SEAL
Fogmassa mellan membran och
klinker-/golvkanten innan sockellisten skruvas fast. Se till att
fogmassan appliceras nedanför
skruvhålen for sockellisten.

3) Sørg for at sokkellisten er i
vater før den skrus fast. Dette er
veldig viktig for å oppnå et godt
resultat.

3) Var noga med att sockellisten är i våg
innan den monteras. Det är väldigt
viktigt för att få ett bra resultat.

Monteringstips: Smartpanel WETWALL
Hvis platene monteres på stender, må det utvises ekstra forsiktighet ved innfesting nær
nivåforskjeller/trapping i underlaget. Strømbokser og lignende som festes utenpå stender
må felles inn.

Bilde 14

Bilde 3

4) Skruva fast sockellisten med skruvar som följer med systemet. Använd
de förborrade hålen.

Fugemasse

5) Fug i underkant av sokkellisten hvis man har fliser slik at
vann ikke blir liggende på toppen av flisen.
Vær ekstra oppmerksom på å få
tilstrekkelig fugemasse i hjørner

15) Ved montasje av veggboks
for rør i rør system, sjekk veggboksprodusentenes anvisninger
for montasje.

15) Vid montering av väggdosa
för rör och anslutningar kontrollera Tekniskt Godkännande för vilka
produkter som är godkända för
montering på Smartpanel Wetwall
system.

Utvändiga hörn
Utvendig hjørne
16) Pass på at sokkellist blir mon- 16) Se till att sockellisten monteras
som illustrerat.
tert som illustrert.

Bilde 16

Bilde 4

Rörgenomförning
14) Mät ut och borra hål för
rörgenomföringen. Hålet skall vara
5 mm större än röret. Följ anvisningarna för rördragning i vägg av
rörproducenten. Alla skärytor på
skivan måste ALLTID tätas med
Wetwall SEAL.

Bilde 15

Bilde 2

4) Skru fast sokkellisten med
medfølgende skruer. Bruk de
ferdig borrede hullene.

Rørgjennomføring
14) Mål ut og bor hull til rørgjennomføringen. Hullet må være
5 mm større enn selve røret, følg
veggboks-produsentenes anvisninger. Alle kuttflater på platen
må ALLTID forsegles med
Wetwall SEAL.

Bilde 17

5) Foga i underkant av sockellisten,
mellan sockellist och klinker-/golvkant. Detta så att vatten inte blir liggande på toppen av kakelplattorna.
Var extra uppmärksam på att få tillräckligt med fogmassa i hörnen.

Bilde 5

17) Tilpass platene til det utvendige hjørnet. Press den utvendige
hjørnelisten på avsluttende plate
fra første vegg. Hvis hjørnet er i en
våtsone må det legges Smartpanel Wetwall SEAL Fugemasse på
begge sider av listen før den settes
på platen. Det er viktig at fugemassen kommer ut i hele skjøtens
lengde, mellom list og plate.

17) Passa in skivorna till det utvändiga hörnet. Pressa fast den utvändiga hörnlisten på den avslutande
skivan från första väggen. Om
det är i en våtzon måste du lägga
Smartpanel SEAL Fogmassa på
båda sidor av listen innan den sätts
på skivan. Det är viktigt att fogmassan pressas ut längst hela listens
längd i skarven.

18) Klem listen inntil vegg, og
skru deretter fast med skruer som
følger systemet. Bruk de ferdig
borrede hullene i listen.

18) Skruva därefter fast listen med
de skruvar som följer med systemet. Använd de förborrade hålen i
listen.

19 Før deretter den andre platen
inn i listen. Pass på at fugemassen
kommer ut i hele skjøten hvis hjørnet er i våtsone.

19) För sedan in den andra skivan
i listen. Var noga med att fogmassan pressas ut längs hela skarven
om det är i en våtzon.

Bilde 18

Montering av veggplater

6a

6b

6) Bilder som viser løsninger for oppstart ved dør eller innvendig
hjørne. 6b benyttes kun ved 2-delt innvendig hjørnelist.

Bilde 7

Bilde 19

6) Bilder som visar lösningar för
dörr eller invändiga hörn.

7) Skru fast del 1 av den innvendige hjørnelisten. Hvis hjørnet
ikke er i lodd må platen tilpasses
avviket. Kapp platen slik at utflisingen kommer på baksiden av
platen. Hvis platen er for lang,
kapp alltid overskytende lengde
fra toppen av platen både for å
ivareta dryppnesen i bunnen,
samt for å ivareta flisemønster.

7) Skruva fast del 1 av den inre hörnlisten. Om hörnet inte är rakt måste
skivan anpassas till avvikelsen. Skär
skivan med dekorytan nedåt. Om skivan är för lång, skär alltid överflödig
längd från toppen av skivan både för
att säkerställa droppnäsan i botten,
samt för att bibehålla kakelmönstret.

8) Pass på at platen er i lodd før
den skrus fast i toppen. Platene
må alltid monteres mot høyre
for å sikre at dryppkant kommer ned.

8) Se till att skivan är lodrät
innan du skruvar fast hörnlister och
börjar sätta fast toppen av skivan.
Skivorna ska alltid monteras mot
höger för at säkerställa att droppkanten kommer ner.

20) Alternative avslutninger.
20) Alternativt avslut vid
montering av Wetwall.

Bilde 20

Bilde 8

9) Tilpass platen slik at den treffer stenderverk til høyre. Vær
nøye med at platen står i lodd
før den monteres. Skru fast i
toppen av platen og i noten.
Max avstand mellom skruene
er 200 mm.

9) Anpassa skivan så att den möter
regelverket till höger. Var noga
med att skivorna är lodräta innan
de monteras. Skruva fast skivan i
toppen och i noten. Maxavstånd
mellan skruvarna är 200 mm.

10) Klikk neste plate på plass.
Skru fast i toppen av platen og
i noten. Max avstand mellom
skruene er 200 mm. Nederste
skrue skal 200mm fra sokkellist.

10) Klicka nästa skiva på plats. Skruva fast skivan i toppen och i noten.
Maxavstånd mellan skruvarna max
200 mm. Den sista skruven som
skruvas i noten ska vara 200 mm
från sockellisten.

11) Monteres platene i en våtsone, påfør Smartpanel Wetwall
SEAL fugemasse i skjøten. Fugemassen må legges i overkant av
noten (som vist på bilde). Alle
kuttflater på platen må alltid
forsegles med Smartpanel
Wetwall SEAL. Se bilde 23 for
våtsone beskrivelse

11) Om du börjar i en våtzon använd
Smartpanel SEAL Fogmassa i skarven. Fogmassan skall läggas i notens
överkant (som visas på bilden). Alla
skärytor på skivan ska alltid tätas
med Smartpanel Wetwall SEAL.
Se bild 23 för våtzonsbeskrivning

12) Påfør nok Wetwall SEAL
fugemasse til at det tyter ut i
hele skjøtens lengde.

12) Applicera tillräckligt med Wetwall SEAL fogmassa så det sprids
över hela fogen.

13) Klikk platene sammen. Spray
på Wetwall CLEAN, fjern overskytende fugemasse med Smartpanel Wetwall fugeklosser. Tørk
av med Smartpanel Wetwall
WIPES. Fortsett på samme måte
til du kommer til en rørgjennomføring eller et hjørne.

13) Klicka ihop skivorna. Se till att det
pressas ut fogmassa längs hela skarven. Ta bort överflödig fogmassa så
snart som möjligt med Smartpanel
Wetwall fogblock och torka sedan
av med Smartpanel Wetwall WIPES,
använd CLEAN Spray. Fortsätt på
samma sätt tills du kommer till en
rörgenomföring eller ett hörn.

Bilde 22

Bilde 20

21) Når rommet er ferdig skal åpning mellom platen og sokkellisten
fuges med Wetwall SEAL fugemasse. Plasser maskeringstape 2-3
mm opp på platen slik at fugemassen ligger fra sokkellisten til ytterkant av platen. Sørg også for at det
er tilstrekkelig med fugemasse der
sokkellisten treffer oppkanten på
gulvet. Fjern overskytende fugemasse.

21) När rummet är färdigt ska
öppningen mellan skivan och
sockellisten fogas. Sätt maskeringstejp 2-3 mm upp på skivan så
att fogmassan ligger från sockellisten till skivans underkant. Var
noga med att det är tillräckligt
med fogmassa mellan sockellisten och golvkanten. Ta bort överflödigt fogmassa.

Etterfuging av sokkellist
22) Etter noen dager må fuging
av sokkelllist kontrolleres og etterfuges hvis nødvendig.
Alle fuger skal regelmessig
kontrolleres. Foreta jevnlig en
visuell kontroll og bytt ut skadet
eller misfarget fugemasse med ny
fugemasse ved behov.

Efterfogning av sockellisten
22) Efter några dagar måste
fogen kontrolleras och kompletteras vid behov. Alla fogar
måste kontrolleras regelbundet. Utför en visuell inspektion
regelbundet och byt ut skadat
eller missfärgat fogmassa med
ny fogmassa vid behov.

800mm

Bilde 9

Listene leveres i alu, sort og hvit. Avslutningslister leveres også.

Bilde 10

Bilde 11

Sokkellist

Utv. hjørnelist

Innv. hjørnelist

Beskrivelse av våtsone i henhold til Sintef byggforskrifter i Norge.
Bilde 23

Bilde 12

Bilde 13

Beregn cirka forbruk av materiell :
- 10 skruer pr plate
- 1 tube fugemasse pr 5 plater
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2-delt Innv. hjørnelist

Beskrivning av våtzon enligt
Sintef -byggregler i Norge.

