Før montering: kontroller platene for skader.

Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende kan forekomme.
Generelt
Huntonit Proff Vegg leveres i 11 mm tykkelse med
låseprofil (fig.1) på langsider.
NB! Platene må håndteres varsomt slik at profilkanten ikke skades. Platene skal aklimatiseres ett
døgn før montering og lagres tørt og liggende på
et slett underlag.
Huntonit Proff Vegg er ferdig grunningsmalt fra
fabrikk klar for tapet eller maling.
Bruksområde
Huntonit Proff Vegg har Klimaklasse 2.
Underlag for montering
Platene monteres på ferdig avrettet stenderverk
med cc 600mm. Det er viktig at stendere er plassert
helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle
ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må
rettes opp før veggplatene monteres.
Platene kan gjerne monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Alle hjørner skal ha kubbing
- det samme inn mot dører og vinduer. Der hvor
tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag.
Ved renovering kan platene monteres direkte på
eksisterende vegg uten horisontal utlekting dersom
veggen er helt rett.
Montering
Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak
og gulv. I skjult hjørne, min. 5 mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2 mm (fig. 2). For vegg
flater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra
ekspansjonsklaring, min. 1 mm pr. lm. vegg. Kan
utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

Fig.1 Låseprofil

Plateskjøten skal limes med en ca 1mm tynn limstreng nede i profilen (fig.3), evt. overskytende lim
tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller
tilsvarende.

dersom det monteres plater som har synlige feil.

Festing med skruer
For festing til tre og stål anbefales Huntonit skrue
4,2x35mm. Skrueavstand cc 200mm i topp- og
bunnsvill og til vertikale stendere.
Til horisontal utlekting festes platene med to
skruer i hver lekt og cc 200mm i topp- og bunnsvill.Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Før maling og tapetsering - puss gjerne skjøten
lett med pussepapir korning ca 150. Følg malingog tapetleverandørenes råd for videre behandling.

Festing med kramper
Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand
mellom krampebena. Krampenes lengde skal
være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene
er cc 150 mm i topp- og bunnsvill og til vertikale
stendere. Benytt dobbel krampe på horisontal
utlekting.
NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampe-pistol
så ikke krampene skytes for langt inn eller gjennom spikerleppe.
Lister ved ulike hjørneløsninger
Huntonit Proff egner seg for listefrie løsninger.
Utvendige hjørner anbefaler vi bruk av hjørneprofil
Aquabead eller liknende.

NB.Hver plate skal festes ferdig før neste plate
monteres.

Generell informasjon
Huntonit er fabrikkfremstilte produkter. Til tross
for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at
plater med feil slipper ut fra fabrikken.
Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere
produktet FØR MONTERING.
Våre anvisninger og anbefalinger er basert på
våre erfaringer. De er angitt for å finne den beste
arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige
resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor
vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer
i spesifikasjon uten varsel.

Utvendig hjørnelist stiftes eller limes.Huntonit
flexlist for innvendig/utvendig hjørne er også et
godt alternativ. Innvendige hjørner kan fuges med
Huntonit fugemasse.
Under montering må profilen sjekkes nøye med
hensyn på feil/skader. Feil på plater må meldes før
montering. Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag
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Fig. 3 Limstreng

Fig. 2 Ekspansjonsklaring
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Huntonit arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal
kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om
endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.
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Platene skal aklimatiseres ett døgn før montering og lagres
tørt og liggende på et slett underlag.

1

VERKTØY FOR MONTERING

3

LØFT PLATENE 05-1,0CM OPP FRA GULVET,

5

STIFTEAVSTAND PÅ STENDERE - 20CM. BENYTT HUNTONIT
SKRUE ELLER KRAMPER MIN. 30MM

7

CA 1MM TYKK LIMSTRENG VINTERLIM NEDE I PROFILEN

9

VELEGNET TIL LISTEFRIE LØSNINGER. VED UTVENDIG
HJØRNE ANBEFALES SELVKLEBENDE FLEX LIST.

2

SJEKK AT VEGGENE ER HELT RETTE FØR MONTERING

4

START MONTERING FRA VENSTRE MOT HØYRE. HUSK KUBBING I HJØRNER SAMT VED DØR/VINDU

6

DOBBEL INNFESTING PÅ HORISONTAL UTLEKTING.

8

PUSS GJERNE LETT OVER SKJØTEN M/KORNING CA 150

10

HUNTONIT AKRYLMASSE ANBEFALES TIL
INNVENDIGE HJØRNER
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