
M O N T E R I N G S A N V I S N I N G
ARBOR FERDIGMALT VEGG/ARBOR FASPANEL

Tekniske data
ARBOR FERDIGMALT VEGG/
FASPANEL
Tykkelse:  12 mm
Format:  620 x 2390 mm
Lysmål:  600 x 2390 mm
Dekker:  1,43 m2

Kantene:  Not, fjær og fas
Innfesting:  Skjult
Vekt:  En plate ca. 12 kg

1 m2 ca. 8 kg
Kolli á 24 bunter x 2 plater:
ca. 600 kg

BRUKSOMRÅDER
Arbor Ferdigmalt Vegg og Arbor Faspanel kan benyttes i alle rom hvor det 
ikke stilles krav til fuktbestandige materialer..

VIKTIGE MOMENTER
• Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring.

De må lagres inne i romtemperatur. Legg 3-4 plankebiter på gulvet og
platene oppå disse.

• Platene monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.
• Pussearbeider, støping, muring og maling må være avsluttet og tørket

før platene legges i bygget for luftkondisjonering.
• Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
• Montering skal skje med avstand til hjørner, mot gulv og himling,

dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til
eventuell ekspansjon.
Ekspansjonsfuge i hjørne og mot faste konstruksjoner 5 mm.

• Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det fore-
kommer at plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må
derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning.
Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plateverdien.

MONTERING
1. Platene monteres på avrettet stenderverk med senteravstand

c/c 60 cm, se ill. eller på horisontale lekter uten understøttelse av
vertikale plateskjøter. Maks lektavstand 60 cm. Ved innvendige og
 utvendige hjørner må det da kubbes vertikalt med samme lektdimensjon
som ellers. Hvis det skal henge tunge gjenstander på veggen, må det
 monteres horisontale spikerslag for disse.

2. Platene monteres med skruer eller kramper.
3. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet.

Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk 5 mm avstand
for ekspansjonsfuge. Bruk vater.

4. Ferdigmalte plater skal ikke limes i not/fjær.
5. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
6. Platene festes i skjøten med skruer for laminat/fi ber/tre, gjerne

selvborende (4,2 x 25 mm), eller kramper med rygg min. 10 mm,
med ca. 15 cm avstand – se ill.
I topp og bunn av platen med ca. 20 cm avstand.
Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert.
Mot yttervegg må monteringen ta hensyn til fuktsperren.

7. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene eller Arbor Flexilist for
inn- og utvendige hjørner. Får du skade på en plate kan du sparkle
og male over med Arbor Flekkmaling. Alle disse leveres i samme
farge som platene.

Stenderavstand: 
cc 60 cm

Selvborende skruer
(4,2 x 25 mm) eller 
kramper med rygg 
(min. 10 mm) med 
ca. 15 cm avstand.

Henvisninger:
SINTEF Byggforsk. Byggforskserien nr:
571.046  Sponplater, typer og egenskaper
543.204 Bygningsplater på vegger og himling
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