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Smartpanel Natur er markedets første kryssfinérplate i Bjerk levert med klikkprofil! 
Skjult innfesting og tette skjøter gir et naturlig utseende, og du velger selv om du vil ha de levert ferdig behandlet  

eller i en ubehandlet finish. 
Ved å følge monteringsanvisningen nøye vil du få en lekker, slett vegg som holder i mange år. 



VIKTIG INFORMASJON

Fordeler med Smartpanel Natur
• Enkel og rask montering
• Skjult innfesting
• Monteres rett på eksisterende vegg/stenderverk
• Bygger kun 12 mm
• Låseprofil (fig. 1)
• Moderne og naturlig uttrykk på rekordtid

Obs! Viktig før montering!
Platene må håndteres varsomt slik at profilkanten ikke skades. Platene 
skal akklimatiseres ett døgn før montering og lagres tørt og liggende på 
et slett underlag. 

Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet 
FØR MONTERING. Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre 
erfaringer. De er angitt for å finne den beste arbeidsmetoden og for å 
oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av 
produktene. Vi tar forbehold om endringer i produktspesifikasjon uten 
varsel.

Smartpanel Natur veggplate har Klimaklasse 1.

Til montering trenger du
• Blyant
• Sag
• Krampe -/spikerpistol eller batteridrill
• Vater og rettholt
• Vinterlim D3
• Kramper (35mm, 10-11mm rygg) eller skruer (4,2x35mm)

SMARTPANEL

SLIK GJØR DU:
 
Smartpanel Natur monteres på ferdig avrettet stenderverk med 
cc 600 mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at 
veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende 
vegg må rettes opp før veggplatene monteres Det unike klikksystemet er 
spesielt utviklet for å gi tette, fine skjøter, da innfestingen skjules og 
platene låses sammen.

Platene kan gjerne monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. 
Alle hjørner skal ha kubbing, det samme inn mot dører og vinduer. Der 
hvor tunge gjenstander skal festes til vegg bør det monteres losholter/
tverrgående spikerslag. Ved renovering kan platene monteres direkte på 
eksisterende vegg uten horisontal utlekting dersom veggen er helt rett.

Plateskjøten skal limes med en ca 1-2mm tynn limstreng nede i profilen 
(fig.2), evt. overskytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinter-
lim eller tilsvarende.

Etter at du har kontrollert at underlaget er jevnt, kapper du fjæren av 
første plate før du setter den opp til veggen. Den kappede siden skal inn 
mot hjørnet. Første plate må loddes opp. Fest deretter platen i noten med 
20-25 cm festeavstand. Se fig.2 for plassering av festemateriell. Platen 
festes deretter langs gulv/tak, som senere skjules med Smartpanel list-
verk. Påfør lim i noten før neste plate forsiktig føres inn i klikkprofilen og 
deretter vippes inn mot veggen, se fig.1. Ved glipe mellom platene etter 
sammenføyning, kan Smartpanel slagkloss benyttes for å banke platene 
forsiktig sammen. Klossen er tilpasset klikkprofilen for å ikke skade 
platene. NB! Platene skal gli lett sammen - ikke press plata inn mot veggen 
ved motstand. Da vil klikklåsen ødelegges, og skjøten bli synlig. Slike 
skader er ikke reklamasjonsberettiget. Husk: dersom det benyttes 
krampepistol må lufttrykket kontrolleres før montering.

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. I skjult hjørne, 
min. 5 mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2 mm (fig. 3). 
For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjons-
klaring, min. 1 mm pr. lm. vegg.

Festing med skruer 
For festing til tre og stål anbefales Smartpanel skrue 4,2x35mm. Skrueav-
stand cc 200mm i topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Til horisontal 
utlekting festes platene med to skruer i hver lekt og cc 200mm i topp- og 
bunnsvill. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Festing med kramper 
Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. 
Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene 
er cc 150 mm i topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Benytt dobbel 
krampe på horisontal utlekting. NB! Utvis forsiktighet ved bruk av 
krampepistol så ikke krampene skytes for langt inn eller gjennom 
spikerleppe.

Maling/beis
Ved overmaling skal veggen først slipes lett. Bruk et finkornet slipepapir 
med korning P180 - P220, før alt av støv og smuss fjernes fra veggpanelet. 
Mal to strøk med vannbasert akrylmaling beregnet for interiør. Bruk kost 
eller korthåret rulle.

Ved reparajon av småskader i panelen anbefaler vi 0,5l Smartpanel 
Flekkbeis. Påfør beis på skaden med en liten pensel og tørk umiddelbart 
over med en bomullsfille. Dette for å ha kontroll på innfargingen. Gjenta til 
ønsket fargeintensitet er oppnådd. 
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Se også www.smartpanel.no for flere Smartpanel produkter.
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