
Fibo Sealing Tools
Fugeklods 

ART. 400582

Fibo Seal - Fugemasse
Hvid ART. 400590 
Grå ART. 400591
Dark Anthracite ART. 400593

Fibo Clean
Fjernelse af overskydende fugemasse
ART. 400586

Fibo Wipes
35 renseservietter
ART. 400583

Fibo Grip
For panel-løft
ART. 400588
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Lister til montering af vægpanel: Aluminium natur-eloksert / hvid- eller Dark Anthracite-lakert | Samtlige lister 
leveres i 2400mm længde. Produkter mærket med * findes også i 3000mm længde.

En beregningsmodel, der giver en indikation af, hvad du skal bruge til at montere Fibo.

Bad 6 m² gulvareal (3x2 m væg)

Fibo panel: 18 stk
Profil til indvendige hjørner: 4 stk
Sokkellister: 5 stk
Skruer: 1 kasse á 200 stk
Fibo Seal: 4 patroner
Fibo Clean: 1 boks
Fibo Wipes: 1 boks

Bad 12 m² gulvareal (3x4 m væg)

Fibo panel: 24 stk
Profil til indvendige hjørner: 4 stk
Sokkellister: 6 stk
Skruer: 2 kasse á 200 stk
Fibo Seal: 5 patroner
Fibo Clean: 1 boks
Fibo Wipes: 1 boks

Bad 18 m² gulvareal (3x6 m væg)

Fibo panel: 30 stk
Profil til indvendige hjørner: 4 stk
Sokkellister: 8 stk
Skruer: 1 kasse á 1000 stk
Fibo Seal: 6 patroner
Fibo Clean: 2 bokser
Fibo Wipes: 2 bokser

For at gøre montagearbejdet så enkelt som muligt, tilbyder Fibo et komplet 
sæt med tilpasset tilbehør, der sikrer et perfekt og sikkert resultat.

Fibo | Montering

Rigtig tilbehør er det halve job
Fibo | Montering

Enkel og hurtig montering 
af Fibo Vægpanel og Kitchen Board
Ifølge beregninger går monteringen af   Fibo vægpanelet mindst fem gange 

hurtigere end at sætte fliser op. Mest tid sparer du på grundarbejdet. Fibo kan nemlig 
monteres direkte på en trækonstruktion eller på forskellige typer af eksisterende væg. 

Se installationsvejledningen i produktpakkerne.

Indvendig  
hjørneliste II 
Alu 
580mm ART. 102289
2400mm ART. 163933

Bundliste 
Alu, 2400 mm 
ART. 163684

Tilbehør til montering af Kitchen Board: Aluminium natur-eloksert | Listerne leveres i 580mm eller 2400mm længde.

Fibo Tapping Tool
ART. 400584

Fibo Screws
Monteringsskruer m/bits 
Pk á 40 ART. 810005 
Pk á 200 ART. 810010
Pk á 200 ART. 810006
Pk á 1000 ART. 810007 

Monteringsskruer for  
stålstendere m/bits
Pk á 200 ART. 810011

L-profil smal/Topliste 
Alu 
L-list: ART. 102287   

Topplist: ART. 163317   

L-profil smal/Topliste
Dark Anthracite 
580 mm ART. 102290
2400 mm ART. 163943-E

2-delt indvendig hjørneliste II 
Alu ART. 163924 *
Hvid ART. 163929 * 
Dark Anthracite ART. 163130

Indvendig 
hjørneliste II 
Alu ART. 163933 *

Indvendig 
hjørneliste II 
Alu ART. 163938  *

Udvendig hjørneliste II 
Alu ART. 163800 *
Hvid ART. 163908 *
Dark Anthracite ART. 163919

L-profil II Smal 
Alu ART. 163317  
Alu *ART. 163407 
Hvid ART. 163941-E
Dark Anth. ART. 163943-E

L-profil Bred 
Alu ART. 163128  
Hvid ART. 163948-E
Dark Anth. ART. 163949-E

Sokkelliste 
Alu ART. 163910

Kombiliste 
Alu ART. 163901
Dark Anth. ART. 163904

Udvendig 
hjørneliste II 
Alu ART. 163945*

Indvendig hjørne-
liste for fuging 
Alu ART. 163906

2-delt 
Samleliste 
Alu ART. 102283  
Hvid ART. 102284
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Ved rørgennemføringer bruges et kop-bor på 5 mm større 
diameter end røret. Der benyttes godkendte rørgennem-
føringer som findes ved vvs grossisterne. 
Husk at forsegle inde i hullet med Fibo Seal.

15

Fugemasse skal trække ud i hele profilets længde. Over-
skydende fugemasse fjernes med Fibo Clean og fugeklods.

Som fugemasse anbefales 
Fibo-Seal. Denne er god-
kendt af NBI og i henhold til 
ETAG 022.

Fibo Wipes benyttes kun 
mod laminatoverflade.

Panelerne har skarpe kanter; 
vi anbefaler brug af handsker 
under montering.

Montering med to-delt indvendig hjørneprofil
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Panelene monteres på eksisterende væg eller oprettet træ-
konstruktion med en cc afstand på 600 mm og tværregler på en 
cc afstand på 800 mm. NB! Ved montering af tunge badmiljøer
direkte på panelerne skal understøtningen forstærkes. NB! Akkli-
matisering! Panelene MÅ ligge fladt, i rumtemperatur i min. 3 dage 
før de tages i brug (længere, hvis de har stået på et koldt lager).

Al montering foregår fra venstre mod højre. Bagstykket til det 
2-delte hjørneprofil skrues i begge false.  For montering af sok-
kelliste se pkt. 3 + pkt. 17. Start montering i hjørnet til venstre 
for brusenische/badekar.

7 8

Tag målet oppe og nede på det første panel. Husk at målet 
skal være taget inde i listen og til midt på den første lodrette 
understøtning. Panelet skæres til og prøvemonteres uden
fugemasse. NB! Det er vigtigt at panelet er i lod og vater.
Rengør skæreflader, fugekant og under drypnæsen. 

Påfør godkendt fugemasse på alle skårede kanter som vist på 
tegningen. Udjævn med fugeklods og rengør med Fibo Wipes.

Monter sokkellisten ca. 60-80 mm fra gulvniveau. Læg 
fugemassen nederst på bagsiden af profilet, og skru den fast
 på væggen. Se også pkt 17. Montering af sokkellisten er ens, 
uanset om montering er med standard eller to-delt indv. 
hjørneprofil. Husk! Brug vaterpas / laser. Det er vigtigt 
at sokkellisten er i vater.

Alternativ opbygning af væg

Ved behov og ønske om heldækkende væg bag panelerne 
skal der benyttes min. 12 mm x-finer i god kvalitet. Alternativt 
min. 18 mm rusavede brædder med fer og not, monteret 
horisontalt c/c 300 mm, eller lægter 23x48 mm c/c 200 mm.
Heldækkende væg er en ideel løsning til montering af 
effektpanel i 300 mm bredde.

Tag nøjagtig mål som vist på tegningen og fratræk 1-2 mm. 
Testmontér uden fugemasse.
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Rengør fugekant og påfør godkendt fugemasse før panelet 
clickes på plads. I vådzone MÅ alle profiler, skærekanter, 
samlinger og drypnæse rengøres og påføres fugemasse. 
Vores anbefaling er at påføre fugemasse i alle samlinger, 
også uden for vådzonen. Dette for at undgå synlig revne 
i samlinger, hvis panelet “krymper” lidt. Dette gælder 
specielt paneler uden fliseudseende.

NB! Der skal påføres så meget fugemasse, at overskydende 
fugemasse trækker ud i hele samlingens længde, når panelerne 
clickes sammen. Overskydende fugemasse fjernes med det 
samme på følgende måde.
1. Fibo Clean sprayes på overskydende fugemasse.
2. Fjern med Fibo Fugeklods.
3. Stadig synlig fugemasse tørres bort med Fibo Wipes.

14

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. Brug evt. en slagkolds. (Slå forsigtig 
så profil ikke beskadiges).

13

Påfør godkendt fugemasse og click panelet på plads.

Den nederste skrue skrues i skruerillen og gennem sokkellisten 
25 mm oppe fra panel underkant. Herefter skrues med en 
afstand på 200 mm.

Fibo Vægsystem | En komplet løsning med Fibo Aqualock

Montering af Fibo Vægpanel
 I vådzone MÅ alle profiler, savede kanter, samlinger og drypnæse rengøres 

og påføres fugemasse. Vi anbefaler også, for at undgå eventuelt svind i pladerne, 
at påføre fugemasse i alle samlinger. 

4

Sokkellisten monteres enten skåret i smig eller bare stødt til 
hinanden. For ikke at skade gulvmembran skæres ende af som 
illustreret på billedet. Bagstykket til det 2-delte hjørneprofil 
monteres 5 mm over ryggen til sokkellisten.

6

Fyld hulrummet i hjørnet med fugemasse netop før panelerne 
monteres.

16

Placering af synlig del af hjørneprofil. Synlig del skal følge 
underside af panelet. (Ikke ned til bund af sokkellisten). 
Tag fugemasse på fingeren, og forsegl undersiden af 
sokkelprofilet i hjørnet.

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

FIBO SEAL

17

Godkendt
fugemasse

NB! Våd zone
NB! Membran, min. 

45mm over sokkelflise
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Montering af Fibo Kitchen Board med bundliste

Montering af Fibo Kitchen Board uden bundliste

Tilpas bundlisten til ønsket længde.
Fug under listen eller direkte på
bordet..

Mål arealet op og foretag justering/
midtstilling af pladerne, eventuelt 
også justering i forhold til overskabe. 
Dersom montering skal foretages 
på fliser forbores og bruges plugs. 
Skal der monteres på gipsvæg 
eller anden pladevæg, benyttes 
eksisterende lægter til fastgøring.

Det anbefales at bruge handsker 
under montering, da skarpe kanter 
kan forekomme.

Skru bundlisten fast. Der skal laves
en forsænkning til skruehovedet, så
pladen glider let ned i listen.

Klik de tilpassede plader sammen.
Det anbefales at prøvemontere før
fugning. Der anbefales fugning bag
vask/komfur.

Påfør fugemasse i bunden af listen. Pladerne løftes samlet op og
sættes i bundlisten. Tør overflødig
fugemasse af.

Skru pladerne fast i top og side. For
at undgå skade yderst på pladerne
anbefales det at forbore pladerne.

Afslutningslister tilpasses, påføres
fugemasse/lim og monteres.

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne, eventuelt også justering i forhold til overskabe.
Dersom montering skal foretages på fliser forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden
pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.

Beregn en afstand på 2-3 mm
fra bordpladen og op til bund af
pladekant.

Pladerne fastgøres med skruer i
den markerede rille.

Pladerne skrues fast i kanten. Der
bør forbores gennem laminaten for
at undgå skade på pladen.

Pladerne fuges i bund. Det 
anbefales at anvende maskerings-
tape på både plade og køkkenbord 
for at opnå en flot fuge.

Pladerne klikkes på plads.

Sidste panel skrues fast. Skruen
bliver dækket af afslutningsliste.
(forboring og forsænkning
anbefales).

Det anbefales at bruge fugemasse
mellem pladerne bag vasken, når
de klikkes sammen.

B C D

E F G H

A

A

B C D E

F G H

Start montering over dør. Profil 
leveres forboret. Hjørneprofilet 
skrues ind på bagsiden af panelet 
med specialtilpassede skruer, som 
vist på billedet (inkl. i pakke med 
profil). I vådzone skal alle plade-
kanter smøres  med Fibo Seal 
eller anden godkendt 
fugemasse.

Hjørnesamlingen påføres fuge-
masse. Brug gerne maskeringstape 
og Fibo Fugeklods for bedst muligt 
resultat. Rengør så med Fibo Clean 
og Fibo Wipes.

Hjørneprofilet fæstnes til under-
laget i forborede forsinkede huller. 
Tilpas næste plade i bredden, påfør 
fugemasse og skub panelet ind i 
hjørnet. 

FÆRDIGT!

Fra bagvæggen bruges kombiprofilet som vist i 
illustrationen. Profilet skrues i den lodrette lægte. Vi 
anbefaler at listen fuges mod væg, og at der påføres 
fugemasse i profilet, før Fibo panelet skubbes ind. Alle 
skærekanter og samlinger bør påføres fugemasse.

Det udvendige hjørne kan enten dækkes med et 
L-profil eller med et udvendigt hjørneprofil.

FÆRDIGT!

Kombiprofilet gør det let og enkelt at beklæde “en kasse” til et væghængt toilet.

Beklædning af toiletkasse med kombiprofil

Montering med skjult indvendig hjørneprofil

Fibo Vægsystem | En komplet  løsning med Fibo Aqualock

Montering af Fibo Kitchen Board

Brandklassificering 
på Fibo Kitchen Board: 

D-s1.d0 (Tilsvarende klasse 2) 
Klassifiseringsstandard: EN 13 
501-1. Hvis et komfur udvikler 
mere varme mod bagvæggen 
end 80°C må brandbeskyttende 
plade monteres. (Fx. ved 
gaskomfur) 

Montering med standard indvendig hjørneprofil

16 17 18
2mm

19

Start monteringen som vist på tegningen. 
Længde justering af panelet kan foretages op 
mod loftet. Hjørneprofilet sættes på panelet og 
derefter svinges panel og hjørneprofil på plads 
i hjørnet.

NB! Panelet erstatter normal vådrumsmembran

Panelet skrues fast øverst, når det er i lod. 
Hold en afstand på 5mm til loftet. Det 
indvendige hjørneprofil fikseres i hjørnet i 
de forsænkede huller i profilet. Herefter kan 
monteringen fortsætte på  næste væg.

Kontrollér at det næste panel sættes i lod. 
Beregn 2mm 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 slutpanelet. Panelet 
fastgøres med skruer øverst og nederst, som 
bliver skjult af skyggeliste og indfatning på 
dørkarm.



Norske Video Guides:

Montering av Fibo veggpanel med skjult innvending profil:


https://fibo.no/montering/montering-veggpanel/montering-av-fibo-veggpanel-med-synlig-innvending-profil/

Montering av Fibo veggpanel med synlig innvending profil

https://fibo.no/montering/montering-veggpanel/montering-av-fibo-veggpanel-med-skjult-innvending-profil/


