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Monteringsanvisning
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Godkända monteringstillbehör måste
användas för vattentät och korrekt montering.
Acklimatisera skivorna 3 døgn före montering.
Vi rekommenderar användning av handskar, eftersom laminatkanterna är vassa
ALLA skärytor på skivan ska ALLTID tätas
med Smartpanel Wetwall SEAL.

Bild 1

För skruvmontage i bakvägg kan
18mm Ergoboard med fördel
användas

Vid montering på vägg med befintlig ångspärr/tätskikt skall ångspärren/tätskiktet alltid punkteras eller tas bort.

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

Bild 7

2) Fogmassan ska vara mellan
sockellist och vägg. Se till att fogmassan appliceras lägre ner än
skruvhålen for sockellisten.
Bild 8

7) Skruva fast del 1 av den inre hörnlisten.
Om hörnet inte är rakt måste skivan anpassas till avvikelsen. Skär skivan så att
spånet kommer på baksidan av skivan.
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) Se till att skivan är lodrät innan du
skruvar fast hörnlister och börjar sätta fast
toppen av skivan. Det rekommenderas
att förborra hålen lengst upp på skivan
i ovankant.Skivorna ska alltid monteras
mot höger för at säkerställa att droppkanten kommer ner. Klammer kan också
användas, bortsett från när du monterar
på stålregel
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

Bild 2

3) Se till att sockellisten är i våg innan
den monteras. Det är väldigt viktigt
för att få ett bra resultat.
Bild 9

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

800mm

Bild 3

10) Klicka nästa skive 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.

Bild 10
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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

Bild 4

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

Bild 11

12) Applicera tillräckligt med Wetwall
SEAL fogmassa så det sprids över hela
fogen.
Fogmassan skal sticka ut synligt i hela
fogen när skivan monteras.

Montering av väggskivor
6) Första skivan monteras i hörnet
med en tvådelad hörnlist. En fast
hörnlist kan också användas vid
montering av första skivan.Se
alternativ på montering i bild 20.

Bild 12

Bild 13

13) Klicka ihop skivorna. Se till att det pressas ut fogmassa längs hela skarven. Spray
hela fogen med CLEAN och 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.

Monteringstips Smartpanel WETWALL:
De ideala underlaget för montering av Smartpanel Wetwall är spånskiva, OSB eller på en uppreglad vägg i stål eller trä etc.
Ojämnheter i underlaget bör undvikas. Därför skall eldosor och liknande som monteras på regeln försänkas.

Bild 14

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.

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.

Bild 19

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

Bild 20

Bild 15

Utvändiga hörn
16) Se till att sockellisten monteras
som illustrerat.

Fogmassa

Bild 17

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

Bild 20

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.

Bild 16

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.

20) Alternativa avslut vid
montering av Wet Wall.

Bild 22

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.

Beskrivning av våtzon enligt
Sintef -byggregler i Norge.

Bilde18

Wetwall tilbehör:

Beräkna ungefärlig förbrukning av
material:
- 10 skruvar pr sliva
- 1 tube fogmasse pr 5 plater

För monteringsvideo
se smartpanel.se eller YouTube.

Producent:
Smartpanel AS
Habornveien 50
1630 Gamle Fredrikstad
Norge
kundeservice.smartpanel@byggma.no
www.smartpanel.se

