
•  Innan panelerna monteras ska de kontrolleras 

för eventuella produktionsfel. Defekter som 

kan hänvisas till transport, lagring, miljö eller 

montering beaktas inte. Producent kan heller 

inte ta hänsyn till personligt tyckande om olika 

typer eller antal kvist i panelerna.

             Monterat = Godkänd.

•  Väggpanelen lagras torrt och skall skyddas mot 

fukt under transport och lagring.

•  Innan montering skall panelen acklimatiseras ca 

48 timmar i sitt emballage i rummet de har för 

avsikt att monteras i.

•  Vid montering i fuktiga utrymmen eller i stugor/

hus som inte är uppvärmda hela året gäller andra 

förutsättningar och detta sker på egen risk. Läs 

mer om Trä och Fukt på:  www.treteknisk.no/

resources/filer/publikasjoner/fokus-pa-tre/

Fokus-nr-38.pdf alternativt www.svenskttra.se

•  Det kan förkomma små nyansskillnader i 

struktur och färg mellan olika produktioner. 

Det kan inte heller garanteras missfärgning av 

kvistar eller färgändringar över tid och är inget 

skäl för reklamation.

•  Inom loppet av ett år varierar fuktigheten 

6-8%, vintertid upp till 12-13%, beroende av 

temperatur och luftfuktighet. FixBoard Wall 

levereras med ca 9-10% fuktighet vilket ligger 

mitt emellan fuktighetsvariationen över ett 

år. Allt trä vidgar och krymper beroende på 

temperatur och fuktighet. Ett inneklimat med ca 

50 % relativ fuktighet och ca 20*C, ger en stabil 

vägg.  

•  Monteringsbeskrivning, färgkoder samt BVD 

(ByggVaruBedömning) finns att ladda ner på 

www.ess-enn.se

Beräkning av antal skivor:

•  Mät upp väggens bredd och dela med 0,38 = 

antal paneler.

Montering:

1.  Använd lämplig träskruv med försänkning 

3,0x35mm alternativt en dyckert 2-3x 35-

40mm. Kan finnas behov att förborra för att 

undvika sprickbildning, använd 1,5-2mms 

träborr. Fäst INTE panelen med lim mot väggen.

2.  Starta alltid i ett hörn, såga bort fjädern på den 

första panelen och placera den med ca 10mms 

expansionsmån mot väggen. Kontrollera att den 

är i lod och drag upp den ca 5mm från golvet. 

3.  Panelen fästes sedan uppe och nere med 1st 

skruv/spik ca 20mm från respektive kant på 

panelen i det område som kommer att täckas av 

golv/taklist. Längs noten fästes sedan panelen 

i varje regel eller existerande vägg. Max 60cm 

mellan varje skruv/spik.

4.  Håll nästa panel lite på sned, försiktigt förs 

sedan noten in i fjädern på den skivan som sitter 

uppe. Går det trögt används en kantkloss. Var 

försiktig så att not och spont inte skadas.

5.  Invändiga och utvändiga hörn döljs med lämpliga 

lister som finns i byggvaruhandeln.

Lycka Till!

OBS! Viktig information innan montering!


