
S:
- Limfritt
- Kärnmaterial MDF (E1)
- Enkel montering
- Montera i vilken riktning du vill
- Inga oönskade glipor
- Återvinningsbar
S: Monteringsanvisning på baksidan DK: Monteringsvejledning på bagsiden
NO: Monteringsanvisning på baksiden

EASY PANELto  install

Tak & väggpanel
Loft- og vægpanel
Tak- og vegpanel

8 mm   ORIGINAL LOFT- & VÆGPANEL
  Format: 1200 x 200 mm
  M² / Pakke: 2,16 m² = Dækmål/Täckyta: 2,016 m²

ORIGINAL
panel

E1E1E1
40 cm

Avtorkningsbar
Kan aftørres

Kan tørkes av

Kärnmaterial MDF
MDF-kerne

Materiale MDF

Antistatisk
Antistatisk
Antistatisk

Avstånd mellan läkt/takbjälkar
Afstand mellem lægter

Avstand mellom lekt/takbjelker

Max temperatur
Max temperatur

Maksimum 
temperatur

Max. 60°C

E1

Ljud & värme isolerande
Lyd & varme isolerende
Lyd & varme isolerende

Acklimatisering 48 timmar
Akklimatisering 48 timer
Akklimatisering 48 timer

E1

48 T

E1

on

E1

Kan användas i våtutrymmen 
med tänd ventilation

Kan anvendes i vådrum 
med tændt ventilation

Kan anvendes i våtrom 
med tent ventilasjon

Vigtigt! Tjek/Kontrollera at alle pakkerne har samme batchnr./produktions/serienr., da der ellers/annars kan forekomme nuance forskel i 
	 overfladen/en	liten	skillnad	i	ytan.	(Forefindes/Finns	på	bagsiden).

Montera med clips
Monteres med clips
Montere med clips

            

Edelhvid



EASY ORIGINAL 8 MM
Monteringsvejledning

D
es

ig
n/

Pr
od

uc
tio

n;
 W

al
lm

an
n

Vigtigt! Tjek	at	alle	pakkerne	har	samme	batchnr./	produktionsnr.,	da	der	ellers	kan	forekomme	nuance	forskel	på	overfladen.		 	
	 (Forefindes	på	bagsiden)

Panelerne	skal	altid	opbevares	liggende	på	en	vandret	flade	i	et	tørt	rum	med	
ensartet temperatur. Panelerne må IKKE opbevares i nærheden af varmeapparater 
eller direkte på et opvarmet gulv. Nye paneler skal akklimatisere i uåbnede pakker 
og i monteringsrummet i 48 timer. 
Panelerne kan anvendes i fugtfrie omgivelser, max. temperatur 60°C. Gælder også 
ved loft monteret varmesystem.

E1

48 T

40 cm

Anvend vaterpas for at kontrollere om loftet er lige. Mål længde og bredde på den 
flade	som	skal	beklædes.	Tilskær	om	nødvendigt	start-	og	slutpanel	for	at	montere	
panelerne symmetrisk. Panelerne skal altid monteres på forskalling, ikke direkte 
på gipsplader eller lignende. Listerne monteres med en afstand på 40 cm. Der skal 
være mulighed for luftgennemstrømning! Evt. dampspærre skal monteres bag for-
skallingen	(min.	2	cm.	mellem	paneler	og	dampspærre).	Overfladetemperatur
v/spots	ect.	max.	60˚C.

Panelerne fastgøres med clips i bagerste del af noten.

Skruer: Min. Ø 3 mm og længde 25 mm.
Søm (blanke, med hoved):	Diameter	□	min.	2,5	mm,	længde	min.	30	mm.	Kan	
bruges langs fer i første række.

Sørg for at panelet er ordentlig fastgjort.

Min. 300 mm

Easy Panel - Hurtig og let at montere
Inden montering påbegyndes, skal alt murerarbejde være afsluttet, huset skal være tørt og opvarmet til 
min. 18°C og en RF på 35-65%.

Kontrollér	at	panelerne	er	fejlfrie	før	monteringen.	For	at	opnå	det	flotteste	resultat	med	hensyn	til	mønster
og farve, anbefales det at sortere panelerne inden montering.

VÆG

LOFT

10 mm

Det første panel monteres, så feren vender ind mod væggen. Kontrollér med 
rettesnor efter montering af det første panel.

Panelerne monteres min. 300 mm forbandt (afstand mellem endesamlingerne i 2 
rækker).

Bemærk, at panelerne giver sig. Derfor skal der efterlades 10 mm plads ved væg, 
ved søjler samt ved rørgennemføringer.

Max. installationslængde og bredde uden ekspansionsfuger er 8 x 8 meter.

Montér skyggelister til sidst.

Panelerne	har	en	vaskbar	overflade,	som	gør	dem	lette	at	vedligeholde	og	samtidig	giver	et	flot	slutresultat.
Rengør panelerne med en blød klud, som er opvredet i en blanding af mild rengøringsmiddel og vand.

Eventuelle mangler eller klager skal ske før montering eller bearbejdning, ellers afvises reklamationen.

S:
Easy Panel - Snabb och lätt att montera
Före monteringen måste allt murarbete vara avslutad, huset ska vara torrt och varmt, min 18°C och luften RF 35-65%.

Före monteringen skall man kontrollera att panelerna är felfria. För att erhålla bästa möjliga resultat angående mönster och nyanser 
bör panelerna sorteras före montering. Panelen är ytbehandlad med ett hållbart och tvättbart ytskikt. Ytskiktet gör panelen lätt att 
underhålla samt ger alltid ett gott slutresultat.

Fig. 1)
Panelerna skall alltid förvaras liggande på jämt horisontalt underlag i torrt utrymme med jämn temperatur. Förvara ej panelerna i när-
heten av värmeaggregat, värmebatterier eller direkt på uppvärmda gulv. Nya paneler skall före monteringen i uöppnade förpackningar 
få acklimatisera sig i minst 48 timmar i monteringsutrymmet. 
Easy Panel panelen är tillverkad för användning i torra utrymmen, max temperatur 60°C. Gäller också takvärmesystem. Förhålland-
ena under monteringen skall motsvara boendeförhållanden.

Fig. 2)
Använd vattenpass för att kontrollera takets horisontella lutning. Kontrollera längden och bredden av den yta som skall förses med 
panel. För att montera panelen symmetriskt såga till smalare panel ifall av behov som första og sista panelen. Panelen bör alltid mon-
teras på trämaterial, inte direkt på gipsskiva eller motsvarande. Fästribborna skall monteras med 400 mm avstånd vinkelrätt gentemot 
panelerna. Det måste vara möjligt för att luft strömmar bakom dom monterade paneler. Evt. ångspärr montera bakom läkt (min. 2 cm 
mellan paneler och ångspärr). Yta temperatur vid spot ljus tx. max 60°C.

Fig. 3)
Vid monteringen fästes clips med skruv som passar i panelens noten.
Skruv: Min. Ø 3 mm och längd 25 mm. 
Spiken	(blank,	med	huvud):	Diameter	min.	□	2,5	mm,	längd	min	30	mm,	kan	användas	längs	första	raden	av	sponten.

Fig. 4)
Montera den första panelen så att sponten är vänd mot väggen. Montera den första panelen. Kontrollera monteringen med linjetråd.
Panelerne monteras med min. 300 mm “overlappning” (avstånd i mellan skarvar i 2 radar).

Fig. 5)
Beakta att panelen rör sig. Lämna 10 mm ytrymme vid väggen, runt pelare samd vid rörgenomföringar. 
Max. installationslängd och bredd utan rörelsefog är 8 x 8 m. 

Möjliga fel eller klagomål kan godkännas för behandling av tillverkaren enbart ifall panelen inte har monterats eller ytbehandlats. 

Viktigt! Kontrollera alla paket har samma batchnr./serienr., då annars kan det förekomma en liten skillnad i ytan. (Finns på baksidan)
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