Monteringsanvisning

Montering av Lamtechs limträpanel
Lamtechs panel med enkelfas är lämplig som liggande ytterpanel.
Monteringsanvisningen beskriver därför panel som monteras liggande. Om
ni vill montera den stående, så går det bra också, anpassa
monteringsanvisningen till lodrätt montering istället för vågrätt. Tänk på att
börja montera den stående panelen från högra hörnet, så att ev. skarvar
hamnar åt rätt håll, så att inte vatten samlas i skarven och påverkar
livslängden på panelen.
Rekommenderat avstånd mellan reglarna är 600–1200 mm. Se till att det
finns en luftspalt bakom panelen. Välj rätt längd på skruv och spik, så att
panelen fästs ordentligt. Allt ändträ ska målas/behandlas en gång innan
monteringen påbörjas. Detta gäller även ändsponterna.
Börja monteringen nerifrån och jobba dig uppåt. Första panelski van ska
fästas minst 30 cm från marken, för att undvika att fasaden blir fuktskadad
av vattenstänk underifrån.
Varje panelbräda ska fästas med två skruvar eller spikar var 600–1200
mm. Skruv och spik som används till limträpanel ska vara ytbehandlad.
Väljer du spik som infästning, ska spikskallen vara minst 2,8 mm i
diameter. Spiken ska vara minst dubbelt så lång som panelens tjocklek så
att den fäster bra i regeln.
Använder du skruv, välj då en skruv med försänkt huvud som är minst 9
mm i diameter. Skruven ska vara så pass lång att den fäster i regeln med
minst 25 mm.
Spikarna/skruvarna ska slås/skruvas in vinkelrätt mot ytan och så långt att
spikhuvudet kommer i nivå med träyta n, men inte djupare. Detta för att inte
orsaka stående vatten, som kan påverka panelens livslängd.
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Monteringsanvisning

Om du ska spika eller skruva närmare än 150 mm från virkesänden ,
förborra då hålen för att undvika sprickor. Lamtechs limträpanel är
ändspontad och behöver inget stöd i skarven. Den kan alltså skarvas
mellan reglarna. Skarvarna bör dock förskjutas med minst 1,20 m , om man
behöver skarva fler gånger på samma vägg.
Har du kapat bort ändsponten så det blir en stumskarv (ändträ mot ändträ)
ska skarven placeras på en regel. Det ska vara minst 3 meter mellan
stumskarvar och de ska förskjutas minst 60 cm.
Vill du ha utförligare monteringsanvisning? Gå då in på www.traguiden.se
Lamtechs limträpanel finns i fler utförande, t.ex. med dubbelfas. Panelen
kan även användas som tak- och väggbeklädnad inomhus.
Se över din panel med jämna mellanrum, bättra på ytbehandling när det
behövs, så kommer din fasad hålla sig fin under lång tid framöver.
Lycka till!
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