Fib o - T r esp o A q ua lo ck
- d en id eelle m o n t er in gsl ø snin gen !
AQUALO CK
Fibo-Trespo vådrumspanel leveres med
Aqualock-låsesystem på alle dekorer. Dette gør
monteringen meget lettere og hurtigere og give
et meget bedre slutresultat. Samtidig beholdes de
gode egenskaber som gør Fibo-Trespo vådrumspanel til det ideelle valg til badet.
Design Godkendelse Nr. 20040589
Design Godkendelse Nr. 20050565
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VIGTIGT!
Panelerne skal akklimatiseres ved rumtemperatur
i 3 dage inden du går i gang! (Hvis de har stået på
et koldt lager - skal de ligge længere).
Ved montering er det vigtigt at panelerne fæstnes
i det færdigt udfræsede spor - fig. 11 i vejledningen.
Hvis der kommer fugemasse på panelerne - skal
det fjernes omgående med fugeklods. Rens derefter
med cleaner og wipes.

Fibo-Trespo vådrumspanel:
Rengøring afvådrumspaneler:

Udstedt: 2007.08.27
Gyldig til 2017.07.01

TT

EX

P

RO

PERT SERVICE

S

Panelerne rengøres med en våd klud og et
mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel.
NB! Acetone eller tilsvarende må IKKE
benyttes til fjernelse af pletter af lim eller
fugemasse, hverken på panelerne eller
på listerne. Kommer der fugemasse eller
lignende på panelerne fjernes dette evt.
med husholdningssprit og mildt sæbevand.
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Godkendelse
MK 7.32/1462
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Alu profiler PVC profiler

Fibo Seal
Sikaflex AT Connection
Fugger Seal All
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Bemærk! Farverne i farvekortet kan afvige
noget fra selve produktet. Forkortelser:
HG = Højglans, G = Glans, S = Silke,
SL = Slate (skifer), SG= Silkeglans
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Fugemasse

ÅRS
GARANTI

tilbehør:
Fibo Wipes
(rensesevietter)
Skrueæske

Fibo Seal
Fugemasse

Fibo Fug
Fugeklodser

NBI og ETAG 022 godkendt

Listesortiment:

L-profil

afslutningsliste
alu og PVC hvid, grå

32

Samtlige liste er 2400mm lange

Sokkelliste
alu

2-delt innv.
hjørneliste

Udvendig
hjørneliste

Indvendig
hjørneliste

alu

alu og PVC hvid grå

alu og PVC hvid, grå

Dækliste
alu

Indvendig o
hjørneliste 135

Udvendig o
hjørneliste 135

alu

alu

Vådrumspanel med Aqualock

Som fugemasse
anbefales Fibo-Seal.
Denne er godkjent av
NBI og I HENHOLD TIL
ETAG 022.
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600mm

Panelerne monteres på eksisterende væg eller oprettet
forskalling med en cc afstand på 600 mm. og tværforskalling
på en cc afstand på 800 mm.Ved montering af tunge badmiljøer direkte på panelerne skal forskallingen forstærkes
og skrues ekstra.
NB! Panelerne skal akklimatiseres til rumtemperatur i min.
3 dage før brug.
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Monter sokkellisten ca. 60-80mm fra gulvniveau. Læg
fugemasse på bagsiden af profilet ind mod væggen og skru
profilet fast på væggen. Se også pkt. 18. brug vaterpas eller
laser, det er vigtigt at profilet er i vater.
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Alternativ opbygning af væg

800mm

I vådzone MÅ alle
profiler, savede kanter,
samlinger og drypnæse
rengøres og påføres
fugemasse.

Ved behov og ønske om heldækkende væg bag panelerne
skal der benyttes en 12 – 15 mm. Krydsfiner eller min.
18mm rusavet brædder med fer og not. Heldækkende væg
er ideel løsning til montering af effektpanelerne i 300 mm.
bredde.

5

Start monteringen som vist på tegningen. Længde justering af panelet kan fortages op mod loftet. Hjørneprofilet
sættes på panelet og derefter svinges panel og hjørneprofil på plads i hjørnet.
NB! Panelet erstatter normal vådrumsmembran.

Panelet sættes fast øverst når det er i lod, hold en afstand
på min. 5mm til loftet. Det indvendige hjørneprofil
fikseres i hjørnet i de forsænkede huller på profilet på
den nye væg. Nu kan monteringen fortsætte på den næste
væg.
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2mm

Kontroller at det næste panel sættes i lod. Beregn 2 mm. til
ekspansion og fugemasse i hjørneprofilet. Husk at alle savede
kanter skal forsegles.

Det sidste panel clickes på og der trækkes en fuge mellem
start og slut panelet. Panelet fastgøres med skruer øverst
og nederst, som bliver skjult af skyggeliste og indfatning på
dørkarmen.

Montering med 2-delt indvendig hjørneprofil:
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Monteringen foregår altid fra venstre mod højre af
hensyn til clicksystemet. Inderlisten skrues fast i begge
underfalse på underlaget oven på sokkellisten.
For montering af sokkellist se pkt. 3

Tag målet på det første panel oppe og nede. Husk at målet
skal være taget inde i listen og til den første lodrette forskalling. Panelet skæres og prøvemonteres uden fugemasse.
Det er vigtigt at panelet er i lod og vater.
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Påfør godkendt fugemasse på alle skårede kanter som på
tegningen, udjævn med fugeklods og rengør med Fibo
Wipes.

34
Da panelerne kan have skarpe kanter, er brug af handsker under montering at anbefale.

Vådrumspanel med Aqualock
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200mm

25 mm

1

2

200mm

3
Den nederste skrue skrues i skruerillen og gennem
sokkellisten 25mm. oppe fra panel underkant. Derefter
skrues med en afstand på 200mm.
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Rengør overkant fer på panelet og påfør godkendt
fugemasse, før panelet clickes på plads.

15

Tag nøjagtig mål som vist på tegningen og fratræk 1-2
mm. Testmonter panelet først uden fugemasse.
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Der skal påføres så meget fugemasse at samlingen er tæt.
Der skal komme fugemasse ud ved samlingen. Fjernelse af
fugemasse sker på følgende måde:
1: påfør Fibo Clean på overskydende fugemasse,
2: fjern med Fibo fugeklods,
3: stadig synlig fugemasse fjernes med Fibo Wipes.
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Monter fugemasse som på tegning 12 og click panelet på
plads.

NB! Membran min.
45mm over sokkelflise.
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NB! Vådzone

Åbning mellem panel og liste fyldes også ud med fugemasse.
Læg en fugestreng af Fibo – Seal fra bund til top ved listens
kanter på panelet i begge sider. Dæklisten monteres fra
bund til top, ved at clicke dæklisten ind i låsen på inderprofilet. Der skal trykkes hårdt dog uden at beskadige dæklisten.
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Fibo-Seal

Godkendt
fugemasse*
Fugemassen skal komme frem i hele profiles længde, og
fjernes med Fibo Clean og Fibo fugeklods.

For godkendelse i henhold til vådrumsnormen skal der
altid bruges godkendte fugemasser.
Fugemassen påføres som på tegningen.

001/FT-CPR-2013
1071-CPD-1049
Fibo-Trespo AS, N4580 Lyngdal Norway
04
EN 13986
EN636-2
EN 335-3 class 2
E1
D-sl.d0
EN B501-1

Ved rørgennemføringer bruges et kop bor på 5mm større
diameter end røret. Der benyttes godkendte rørgenemførringer som findes ved vvs grossisterne. Husk at forsegl inde
i hulet med Fibo Seal.

SOM FUGEMASSE ANBEFALES FIBO SEAL. DENNE ER
GODKENDT AF NBI OG I HENHOLD TIL ETAG 022.
ANDRE GODKENDTE FUGEMASSER: CASCO AQUASEAL,
CASCO SUPERFIX, SIKAFLEX 11FC/221, BOSTIK MAXI
BOND, TECH 7.
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Da panelerne kan have skarpe kanter, er brug af handsker under montering at anbefale.

NB! Akklimatisering!

Before fitting, the panels MUST

Panelene MÅ ligge i romtemperatur i 3 dager i
uåpnet emballasje før de tas i bruk
(lenger om de har stått på kaldtlager).

be stored for at least 3 days in the room in which they are
to be used without opening the package(longer if they
have previously been kept in a cold area).

Kontrollèr panelene før montering.

ENSURE that panels are checked for colour match and
flaws before installation.

WALL PANELS
Nye vegger på en weekend

New walls in a weekend

Godkjent i henhold til våtromsnormen
Hurtig og enkel montering med klikklås
Kan selvsagt dusjes på direkte

Recommended for wet rooms and bath rooms
Easy installation with Aqualock click close system
For use directly in the shower
Provides instant waterproof designwalls

• Kan monteres direkte på stenderverk
• Til både nybygg og renovering
• Godkjent som membran
• Enkelt å holde rent
• Over 300 lekre design
• Store paneler nto. b600 mm x h2400 mm
• En sikker og varig løsning

• For both new buildings and renovations
• Easy to maintain and keep clean
• A wide range of designs
• Large panels, standard size 600 mm wide x 2400 mm high
• A safe and permanent solution

MONTERINGS TILBEHØR/ INSTALLATION ACCESSORIES
Innvendig hjørnelist/
internal corner profile
leveres i lengde
2400mm/3000mmdelivered in length
2400mm/3000mm

Sokkellist / base profile
leveres i lengde
2400mm/
delivered in length
2400mm

Fibo Seal
Godkjent fugemasse /
approved sealant

Fibo Fug
Fugekloss /
Sealing tool

Fibo Wipes
35 stk pr. boks/
35wipes per box

Fibo Clean
400 ML

Skruer /screws
Not available in the UK

2-delt Innvendig
hjørnelist/
2-piece internal
corner profile
leveres i lengde
2400mm/3000mmdelivered in length
2400mm/3000mm

Avslutningslist / Lshaped finishing profile
leveres i lengde
2400mm/3000mm
delivered in length
2400mm/3000mm

GODKJENNINGER / APPROVALS
Godkendelse
MK 7.32/1462

For montering med ny 2-delt
innvendig hjørnelist se våre
nettsider www.fibo-trespo.com

001/FT-CPR-2013
1071-CPD-1049
Fibo-Trespo AS, N4580 Lyngdal Norway
04
EN 13986
EN636-2
EN 335-3 class 2
E1
D-sl.d0
EN B501-1

www.fibo-trespo.com

tlf +47 38 13 71 00

e-mail:post@fibo-trespo.com

Monteringsanvisning 0116

VEGGPANEL / WALLPANEL

MONTERINGSANVISNING - INSTALLATION INSTRUCTION
www.fibo-trespo.com

10,2 mm baderumspanel.

Sokkelliste, alu. nat.
X11

Monteringsvejledning
600

800

1. Underlaget
Underlaget skal være plant og give godt fæste for
søm/skruer under panelsamlingerne.
Panelerne monteres på eksisterende væg eller
tilrettet forskalling eller træskelet af mindst 48 mm
x 98 mm træstolper med en indbyrdes afstand på
600 mm og fastgjort til underlaget med skruer, der
er egnet til underlaget, og mindst 48 mm x 98 mm
løsholter med indbyrdes afstand på 800 mm og
fastgjort til stolperne og underlaget med skruer og
med 0,2 mm polyætylenfolie opsat på væggens skelet
i den våde zone.
NB! Ved fastgørelse af tunge ting som f.eks. en vask
skal der være ekstra understøtning.

Sikaflex 11FC
fugemasse

PVC-profilerne skal tørres rene med wipes for
at få tilstrækkelig vedhæftning.
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Start her

Tak

Loft
Afstand
Luft

godkendt
fugemasse
Sokkelflise

Godkendt
fugemasse

fugemasse

4-5 mm

godkendt
Sikaflex 221
fugemasse
fugemasse

b: Dråbefang på flisesokkel i tør
zone
Al tilpasning af panelerne i længden skal
ske op mod loftet. Mindste fugeafstand
mellem dråbefang og flisesokkel skal
være 4-5 mm. Åbningen mellem panel og
flise lukkes med godkendt fugemasse.
Her forudsættes, at der er monteret
membran under gulv og sokkelfliser i
henhold til den norske vådrumsstandard,
der bl.a. kræver, at membranen monteres på væggen i en højde på mindst 25
mm over flisesoklen.
NB! Ved våde zoner, se pkt. 6a.

600

Evt. overskudsvand ledes
tilbage til afløb.

Pakning

Baderumspanel

DK

c. Almindeligt dråbefang i
tør zone
Al tilpasning af panelerne i
længden skal ske op mod
loftet. Lav en god overlapning
(ca. 100 mm) mellem vinyl
og panel. De nederste søm
anbringes ca. 25 mm fra
underkanten af panelet.
Normal afstand fra dråbefang
til gulv bør være 60 - 80 mm.
NB! Ved våde zoner,
se pkt. 6a.

Når der bruges
bænksav, skal panelets
forside vende opad.

BÆNKSAV
(GJERDESAG):

Før filen på skrå væk fra laminatet.
Forsiden skal vende opad.

BRUG AF FIL:

Udskæringer
i panelerne
bør forbores
med størst
muligt bor før
udskæringen.

UDSKÆRINGER
I PANELERNE:

8. Sidste panel (panel over dør).
Panelerne på dørvæggen afskæres og tilpasses mod hjørneprofilerne,
således at det sidste panel sidder symmetrisk over døren. Det sidste
panel falses i den ene side, så samlingen bliver pæn, og fastgøres med
stifter, der skjules af lofts- og dørlisterne.

RUNDSAV/
STIKSAV:
Når der bruges rundsav/
stiksav, skal panelets
forside vende nedad. Brug
et fast, jævnt underlag.

Forhandler:
Fibo-Trespo AS Industriveien 2, N-4580 Lyngdal
Tlf.: +47 38 13 71 00 Fax.: +47 38 13 70 51
www.fibo-trespo.com - post@fibo-trespo.com

UDSKÆRINGER TIL RØR OSV.

Brug en fintandet sav. Lad
kun saven skære, når den
føres fremad. Panelets
forside skal vende opad.

HÅNDSAV:

I våde zoner:
I tørre zoner:
I våde zoner skal der
Ved gennemføring i tørre zoner
benyttes vandtætte
kan der benyttes en enklere løsning
gennemføringsløsend i våde zoner.
ninger. Disse er som
regel forsynet med
5 mm frigang
en pakning, der sikrer
vandtætheden. Se
Fugemasse
BVN 34.010.
Valg af membran og
overfladebehandling.

Rørgennemføringer og bearbejdningstips:

7. Afslutning mod loft og samling i længden
Al tilpasning af panelerne i længden skal ske op mod
loftet. Sørg for, at der er en afstand mellem panelerne
og loftet, som dækkes af loftslisten.Ved samling i højden
benyttes samleprofil.
Husk at bruge fugemasse i profilen

Liste
List

a: Dråbefang med sokkelprofil i våd zone
Al tilpasning af panelerne i længden skal ske op mod loftet.
I brusebad, bag badekar og andre stærkt fugtige steder
skal der bruges en sokkelprofil for at opnå godkendelse i
henhold til den norske vådrumsstandard. Sokkelprofilen
monteres i vater, før panelet sættes på plads. Mellem
panel og profil skal der bruges godkendt fugemasse. Der
skal også bruges fugemasse mellem sokkelprofil og væg
(påsmøres).Ved montering over sokkelflise skal der bruges
fugemasse mellem sokkellisten og sokkelflisen. Normal
afstand fra sokkelprofil til gulv bør være 60 - 80 mm.

fugemasse

Godkendt

6. Afslutning mod gulv

NB!Bruges kun i Danmark.

2. Start monteringen
Start monteringen således, at sidste panel
tilpasses over en dør. Det er lettest, hvis sidste
panel skal placeres midt over døren. Dette kan
opnås ved at tilpasse de to hjørnepaneler på
dørvæggen.
Husk, at panelerne skal stå i lod. Panelerne har
dråbefang i begge ender og kan valgfrit monteres mod højre eller venstre. Se også fig. 8.

Sikaflex 11FC
fugemasse

Fig. 5. Samlinger og montering m/Aqualock
Sørg for, at ferdelen, hvor skruerne skal monteres,
ligger godt an mod underlaget. Panelerne monteres
skjult i samlingerne med 200 mm afstand i et færdigt
udfræset spor. Nederste skrue skal være monteret
maks. 20 mm fra bunden af panelet. Brug specialskrue
Wurth Assy 3,0 x 35 mm eller kramper. Der kan
også benyttes en rillet gipsstift 2,3 x 35 mm sammen
med en dorn, således at gipsstiften ikke dykkes og
beskadiger ferdelen. I vådzoner skal Fibo-Trespo badeværelsespanel med Aqualock fuges med fugemasse
i samlingerne. Det er lettest at påføre fugemassen ved
at læne næste panel skråt op mod væggen og lægge
fugemassen på, mens panelet står således.
Der skal påføres så meget fugemasse, at den pibler
ud i hele samlingens længde, når panelerne presses
sammen. Anbefales også i tørzoner, da det giver en
mere stabil samling. Overflødig masse fjernes straks
med en fugeklods. Sammenføjningen vaskes så cleaner
og wipes.Ved væglængder på over 10 meter skal der
bruges 2 L-profiler mod hinanden som ekspansionsliste.

Godkendt fugemasse

Aqualock

3. Indvendigt hjørne
Det sidste panel på væggen tilpasses ved at holde hjørneprofilen på plads, mens man måler.
Smør godkendt fugemasse på enden af det panel, som skal monteres i profilen, før panelet sættes i
profilen. Smør rigeligt med fugemasse i profilen, før den sættes på panelet. Sving dernæst panelet ind
på plads. Fastgør panelet foroven, således at stifterne siden bliver skjult af loftslisten. Fastgør hjørneprofilen til stolpen med stifter (200 mm indbyrdes afstand). Næste panel skæres til, så det passer
med næste stolpe, smøres med fugemasse og sættes ind i hjørneprofilen. Kontroller, at panelet er i
lod, før det fastgøres. Den bageste del af hjørneprofilen skæres af, hvor sokkelprofilen skal være for
at undgå, at denne stikker for meget ud. Profilerne er snævre for at sikre tættest mulig montering.
Hvis der er problemer med at få panelerne ind i profilerne, kan der files eller skråhøvles lidt af
panelernes bagkant.

1

Fibo Seal eller annen
godkjent fugemasse

4. Udvendige hjørner
Tilpasning af første panel mod yderhjørne:
Hold hjørneprofilen på plads, og mål fra bunden af
profilen til det foregående panel.
Panel nr. 1 fastgøres foroven med søm, som siden
bliver skjult af loftslisten.
Sæt profilen med godkendt fugemasse på plads, og
fastgør den med søm (200 mm indbyrdes afstand).
Panel nr. 2 sættes på plads som vist på figuren og
fastgøres foroven lige som panel nr. 1.
NB! Brug godkendt fugemasse som vist på fig. 3.

Godkendte fugemasser:
Fibo Seal, Sika AT Connection,
Casco Aqua Seal

DE M-35-02-13

Wandverkleidungen
Mehringdamm 81, 10965 Berlin
Tel.: (030) 691 14 90
Fax: (030) 691 22 55
www.respatex.de
E-mail: info@respatex.de

Montageanleitung
Plattengröße: 2400 x 620 x 10,2 mm.
Für Duschen: 2400 x 900/1200 x 10,2 mm.
Die Platten sind für Wand- und Deckenverkleidungen direkt über einer ebenen Fläche
vorgesehen.
Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig
durch. Achten Sie darauf, dass die Wand vor
Beginn der Montage relativ eben ist.

HINWEISE
Die Platten sind während des Transportes vor
Feuchtigkeit zu schützen und in der Standardverpackung auf einer flachen
Unterlage liegend aufzubewahren, damit sie
sich innerhalb 48 Std. akklimatisieren
können.
Lassen Sie die Platten mindestens 2 Tage lang
in dem Raum liegen, wo sie montiert werden
sollen. Die Räume müssen geschlossen und
alle Betonarbeiten fertig sein, bevor Sie mit
der Montage beginnen. Auf Außenwänden ist
eine Plastikfolie als Schutz vor Feuchtigkeit zu
verwenden.
Bei mehr als 10 Meter langen Wänden muss
ein Verbindungsprofil (siehe Abb. 6) verwendet
werden.
Falls irrtümlich fehlerhafte Platten montiert
werden, beschränkt sich unsere Haftung auf
den Wert der Platten.

Genehmig Fugenmasse:

Fibo Seal, Sika AT Connection, Casco superseal

Hergestellt von

Industriveien 2, N-4580 Lyngdal
Tlf.: +47 38 13 71 00 Fax.: +47 38 13 70 51
www.fibo-trespo.com
post@fibo-trespo.com

1.

Hier beginnen

Start her

Beginnen Sie die Montage im Lot, so
dass als letztes die Platte über der Tür
angebracht wird (siehe Abb. 8).
Überprüfen Sie, dass die Platten korrekt
ausgerichtet sind. Die Platten haben
Abtropfkanten an beiden Enden und
können links oder rechts montiert
werden.

2.

Diese Montageanleitung ist nicht in Norwegen und Dänemark gültig.
7. Bodenbehandlung.
600

800

Die Unterlage muss relativ eben sein und
einen festen Halt für Schrauben bzw.
Nägel bieten. Lattenabstand:
Senkrecht: 600 mm.
Waagerecht: 800 mm.
Denken Sie daran, auf Außenwänden eine
Plastikfolie zu verwenden.

4.

Fugenmasse

3.

Fugenmasse

Die letzte Platte vor einer Ecke wird auf
Maß zugeschnitten und mit angebrachtem
Eckprofil in Position geschwenkt. Befestigen Sie das Profil an der Latte oder der
Wand.Vergessen Sie nicht, die Eckprofile
mit Genehmig Fugenmasse zu bestreichen.

fugemasse

fugemasse

Bei höheren Wänden sind Verbindungsprofil zu verwenden, um Platten
übereinander montieren zu können.
Verbindungsprofile sind bei einer
Wandlänge von über 10 Meter erforderlich.
Vergessen Sie nicht, die Profile mit
genehmig Fugenmasse zu bestreichen.

6.

Fugenmasse
Sikaflex 221

Sikaflex 221
Fugenmasse

Schneiden Sie die nächste Platte zu
und passen Sie die Breite so an, dass
die Schrauben auf den Rahmen treffen.
Die Platte muss korrekt ausgerichtet sein.
Vergessen Sie nicht, die Eckprofile mit
genehmig Fugenmasse zu bestreichen.
Das Eckprofil wird an der Latte oder
der Wand befestigt, bevor man die
nächste Platte montiert.

Aqualock

Verfugen

5.Verbindungen und Befestigung
mit Aqualock
Darauf achten, dass das Federteil, auf dem die
Schrauben montiert werden sollen, gut auf der
Unterlage sitzt. Die Platten werden verdeckt mit
200 mm Abstand in einer vorgefrästen Nut in den
Fugen montiert. Die unterste Schraube darf höchstens 20 mm vom Boden der Platte entfernt sein.
Spezialschrauben Wurth Assy 3,0 x 35 mm oder
Krampen verwenden. Auch gerillte Gipsstifte 2,3
x 35 mm können zusammen mit einem Dorn verwendet werden, so dass der Stift nicht eingetrieben
wird und das Federteil beschädigt. In Nasszellen
werden die Fibo-Trespo Badezimmerplatten mit
Aqualock in den Nutverbindungen mit Fugenmasse
verfugt. Am einfachsten lässt sich die Fugenmasse
auftragen, wenn die nächste Platte beim Auftragen
der Fugenmasse in Schräglage zur Wand gehalten
wird. Es muss so viel Fugenmasse aufgetragen werden, dass diese beim Zusammenpressen der Platten auf die ganze Länge der Nutverbindung austritt.
Um eine stabilere Nutverbindung zu erhalten, wird
die Verwendung auch in trockenen Bereichen empfohlen. Überflüssige Masse sofort mit einem Fugenklotz entfernen. Fugen anschließend mit Wipes
reinigen, gefolgt von Seifenwasser. Bei Wandlängen
über 10 Meter müssen als Ausdehnungsleisten zwei
L-Profile gegeneinander gelegt werden.

5 mm Spiel

Fugenmasse

Fugenmasse

b.
Die Höhe der Platten ist zur Decke hin
anzupassen. Bodenbeläge sollten hinter
den Platten bis auf eine Wandhöhe von
ca. 100 mm geführt werden.
In nassen Bereichen, wo Duschen oder
Badewannen installiert werden, muss
ein Profil und Fugenmasse verwendet
werden. Auch zwischen dem Profil
und dem Bodenbelag ist Fugenmasse
aufzutragen. Zwischen der L-förmigen
Plattenkante und dem Boden sollte ein
Abstand von 60 – 80 mm eingehalten
werden.

4-5 mm

DE

Sikaflex
221
Fugenmasse
fugemasse

c. Auf Keramikfliesen
Die Länge der Platten
ist zur Decke hin anzupassen.
Die mit Fugenmasse bestrichene Dehnungsfuge
muss mindestens 4 – 5
mm breit sein.

8. Abschlussplatte (über der Tür)

600

a.
Die letzte Wand (mit Tür).
Die Platte über der Tür ist wie
oben gezeigt anzubringen.

b.
Einpassung der letzten Platte
über der Tür.
Volle oder angepasste Breite.
„Versteckte“ Befestigung
unter der Decke und der
Türleiste.
X = Abschneiden

9b.
FUCHSSCHWANZ
Benutzen Sie eine feingezahnte Säge. Der
Schnitt darf nur bei der Abwärtsbewegung
erfolgen.
Dekorseite nach oben.

9e.
ZUSCHNITT VON
PLATTEN
Bohren Sie zuerst mit
einem möglichst großen
Bohrer vor.

9c.
FEILEN
Führen Sie die Feile in flachem Winkel von der
laminierten Kante weg nach außen.
Dekorseite nach oben.

9d.
ÖFFNUNGEN FÜR ROHRE USW.
Die Öffnung muss mindestens 5 mm Spiel
haben.
Versiegeln Sie den Spalt mit gnehmig Fugenmasse, auch wenn das Rohr mit einem
Kragen abgedeckt wird.

9a.
KREISSÄGE/STICHSÄGE:
Arbeiten Sie auf einem stabilen
Tisch oder einer Werkbank.
Dekorseite nach unten.

Hilfreiche Tipps:

Zur Montage auf einer glatten
Ziegel- oder Betonwand sind
geeignete Dübel und Schrauben zu verwenden.
(Denken Sie daran, die Schrauben oder Nägel zu versenken.)
Bohren Sie die Dübellöcher
durch die Nagellippe in den
Beton. Stecken Sie dann den
Dübel ein und ziehen Sie die
Schraube fest.

Für Montagen auf
Stahlrahmen mit oder
ohne Gipsplatten
wenden Sie sich bitte
an unser Verkaufsbüro.

a. Normal
Die Höhe der Platten ist zur Decke hin
anzupassen. Bodenbeläge sollten hinter
den Platten bis auf eine
Wandhöhe von ca. 100
mm geführt werden.
Der Abstand von der
Unterkante der Platten
zum Boden sollte normalerweise 60 – 80 mm
betragen.

ca Maks
25 mm
35 mm.
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BADERUMSPANELPANELS
A. RINDOM A/S
Gammelager 3, 2605 Brøndby
Tingvejen 1 Taulov, 7000 Fredericia
Telf. 43 96 22 11 - Fax. 43 63 17 24
www.rindom.dk
Baderumspanelets mål: 10,2 x 2400 x 620 mm
Enkelte dessiner kan leveres i 3020 mm/2720 mm.
Generelt:
• Fibo-Trespo baderumspanel er beregnet til indvendigt brug som beklædning på vægge og loft og
kanmonteres på eksisterende underlag eller tilrettet
forskalling.
• Fibo-Trespo baderumspanel er et naturprodukt,
fremstillet af papir og træ. Afskåret materiale kan
brændes uden risiko for andre affaldsstoffer end ved
afbrænding af træ og papir.
Før monteringen:
• Gennemlæs hele monteringsvejledningen,
før arbejdet påbegyndes.
• Lad panelerne ligge ved stuetemperatur i 2-3 dage,
før de tages i brug (lad dem ligge længere, hvis de
har været opbevaret koldt).
• Kontroller underlaget, som panelerne skal
monteres på (se fig. 1)
NB! Det er brugerens ansvar at kontrollere produktet
før brugen. Efter montering af paneler med fejl er
erstatningsansvaret begrænset til panelernes værdi.
Håndtering:
• Panelerne skal beskyttes mod fugt under transport
og opbevaring og skal under opbevaringen ligge på
et plant underlag med forside mod forside.
• Løft forsigtigt panelpladerne af stabelen for at
undgå ridser.
• Bygningen skal være lukket, og alt
beton-/pudsearbejde skal være afsluttet.
• Panelerne kan ikke erstatte diffusionstæt folie på
ydervæggen.
• Ved brug af hæftepistol må der udvises stor
forsigtighed for at undgå, at sømlæben beskadiges.
Værktøj:
Der skal bruges følgende:
• Gipspladesøm, 2,3 x 35 mm eller gipspladeskruer.
• Hammer og dorn.
• Fintandet sav/rundsav.
• Målebånd/tommestok og blyant
• Godkendt fugemasse, wipes, fugeklods.
• Bor og stiksav til at skære huller i panelerne.
• Høvl/fil til bearbejdning af kanterne.
• Profiler (hjørne-, sokkel- og samleprofiler).
• Evt. 0,2 mm polyætylenfolie.
Rengøring og vedligeholdelse:
• Panelerne vaskes med almindeligt rengørings
middel. Ved vanskelige pletter bruges gradvist
stærkere rengøringsmiddel (Undgå slibende
rengøringsmidler).
• Hvis der kommer fugemasse på panelerne,
kan det fjernes med mineralsk terpentin.

Indvendig hjørneliste,
alu. nat. X11

PROFILER:

indv. hjørne-liste,
al.nat /PVC X11

Afslutningsliste,
PVC X11

Udvendig hjørneliste
135°, alu. nat. X11

L-profil avslutningslist
al.nat. X11

Indvendig hjørneliste
135°, alu. nat. X11

Udvendig hjørneliste,
PVC og alu. nat. X11

Samleliste-2delt, alu.
nat. X11

GODKENDELSER:
Godkendelse
MK 7.32/1462

CaMaks
25 mm
35 mm.

