
EASY CAMPAIGN LOFTPANEL 8 MM
Monteringsvejledning

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.
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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.
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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.
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