
LAGRING 
Platene skal lagres på tørt og fast underlag. 
 
INNEKLIMA V/MONTERING 
Støpe- og pussearbeider må være avsluttet og bygget 
må være oppvarmet og ventilert før Fokus veggplater 
monteres. Temperaturen bør være over 12o og 
luftfuktigheten under 65 %.

KONDISJONERING 
Platene må akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. 
Malte plater monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet.  

NOT, FJÆR OG V-FUGE MED SKJULT SPIKRING 
Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand 150 mm i
spikerfalsen. Alle ferdigmalte plater leveres med denne 
skjøteløsning. Se pkt. under "Festemidler".

Plater med not/fjær løsning, kan også monteres på 
horisontale spikerslag.  Maks avstand mellom spikerslag er 
cc 600 mm.  
NB husk å kubbe mellom alle hjørner og mot dører og vinduer.
Det spikres med 2 spiker/kramper på hvert spikerslag.

FESTEMIDLER 
Plater med not og fjær (skjult spikring): 
Spiker:  17/35 galvanisert firkant cc 150 mm. 
Kramper:  Benlengde min. 35 mm, 10 mm rygg, cc 150 mm.
 (NB! Ryggen må ligge i plan med overflaten.) 
Skruer:  Bk F35 4,2x35 mm eller tilsvarende. 
 Ved montering på stålstender brukes BK F25 eller  
 35 skruer. Lim på betong: "Spikerslag" cc 600 av 
 Casco Superfix eller tilsvarende. 
Spiker på betong: Spikerplugg type Fisher N5x30Z eller 
 tilsvarende. For skjult spikring i innvendige   
 hjørner kan Huntonit hjørneklips brukes.

Huntonit acryl fugemasse eller hjørnelist brukes i 
innvendige hjørner for en pen avslutning. Fugemassen 
leveres i alle våre originalfarger. 

DETALJ SKJØTELØSNINGER

GODE RÅD 
Løft platen ca 1 cm opp fra gulvet ved montering.

Focus MDF egner seg ikke i våtrom, kjøkken 
eller der produktet utsettes for fukt eller damp.

VEGGPLATER FOCUS
MDF veggplater og panelbord

 MONTERINGSANVISNING 
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Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll.  
Til tross for denne kvalitetsikringen kan enkelte plater med feil forekomme. 
Brukeren skal kontrollere platene før montering i det vårt erstatnings-
ansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar 
forbehold om endringer av spesifikasjonene. 
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