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Monter den første række plader i henhold til linjen. 
Husk, at der skal være 10 mm frigang ved alle fastgjorte 
strukturer. Det er vigtigt, at underlaget er helt lige. 
Eventuelle ujævnheder i rammerne SKAL udbedres inden 
monteringen.
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Forestia Premium Ceiling-pladerne skrues ind i rillen 
med en træskrue. Brug et sænkehoved 3,0/35 mm eller 
tilsvarende. Skrueafstanden skal være 150 mm. Der kan 
også anvendes en hæftepistol. De skal have en lige ryg, 
min. en bredde på 10 mm, og længden af benene bør være 
min. 35 mm. OBS! Trykket på hæftepistolen skal justeres 
forsigtigt. Kramper/skruer må ikke nedsænkes, men skal 
følge rillernes overflade.
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Monter den sidste plade ved at lukke profilen med et 
brækjern. Brug styreskinnen til en afsluttende justering.
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Pladerække nr. 2. Skær den første plade i den anden 
række af plader. Samlingen på pladernes korte side er 
forskudt. Lim profilen, og klik den derefter på plads.
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Lim både den lange side og den korte ende af pladen. 
Monter resten af loftet Placer loftsstøtten så tæt på plad-
ens kortprofil som muligt. Panelet klikker lettere på plads, 
når du bruger tappeblokken13

Loftet er klar til at blive 
malet. Vi anbefaler en 100 % 
akrylloftsmaling med glans 02. Mal 
et lag, slib let med 240 sandpapir/
glaspapir over samlingerne. Mal 
derefter 1-2 gange mere i henhold 
til nationale krav til behandlede 
overflader.
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Monter loftspladerne i lysretningen. Kan monteres både 
på tværs og langs cc 300 mm lægter. Vær omhyggelig 
med pladeprofilen. Under monteringen skal profilen 
kontrolleres for defekter/skader. Fejl på pladerne skal 
anmeldes, inden de monteres. Reklamationer er ugyldige, 
hvis de monterede plader har synlige defekter. Hvis pladen 
beskadiges under/efter monteringen, skal den udskiftes, 
før limen tørrer.
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Hav alt nødvendigt udstyr klar, før monteringen påbegyndes.  
Ved loftflader, der er længere end 8 m, skal der være ekstra 
frigang til udvidelse, min. 1,5 mm pr. meter loft. Premium 
Ceiling-plader monteres på min. 30 mm lægter eller 
direkte på eksisterende loftplader. OBS Styreskinnerne og 
slagklodsen fra Forestia er specielt tilpasset profilerne på 
Premium Ceiling-pladerne.
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Skær og monter den næste plade. Husk at lime profilen 
med den korte ende. Vi anbefaler PVAc-lim eller 
tilsvarende.
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Vip pladerne, og klik profilen på plads.
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Der skal anvendes styreskinner fra Forestia fra plade nr. 2 og 
fremefter. Det er vigtigt, at pladerne placeres ensartet mod 
hinanden for at opnå optimale resultater. Hold styreskinnen på 
plads i profilen, når du bruger slagklodsen til at skubbe pladerne 
tæt sammen. (Undgå at styreskinnen falder ned, når den bruges).
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Mål og skær den første plade (pladebredden skal være 
mindst 550 mm). Vær omhyggelig med pladeprofilen. 
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Brug en loftstøtte til at holde pladerne oppe under 
monteringen. For at undgå skader på profilen skal 
slagklodsen fra Forestia anvendes, når pladen klikkes på 
plads. Denne slagklods er tilpasset pladeprofilen. 

Skrueafstand cc 150 mm

member of

Disse retningslinjer gælder for installation af Forestia Premium Ceiling. Loftspladerne leveres i størrelse 12x620x1220 mm med en 4-sidet låseprofil. OBS! Pladerne skal håndteres 
forsigtigt, så overflader og profiler ikke beskadiges. Forestia Premium Ceiling har et fugtindhold på 5-8 % ved levering fra fabrikken. Det er derfor vigtigt, at fugten i bygningen holdes 
under kontrol ved hjælp af ventilation og opvarmning. Murer- og gipsarbejde skal være afsluttet, før installation af Forestia Premium Ceiling påbegyndes. 
Pladerne udvider/trækker sig lidt sammen med variationer i luftfugtigheden. Der kan forventes en dimensionsændring i pladernes flader på ca. 1,0 mm/m ved en ændring i relativ 
luftfugtighed fra 30-60 %.
Anvendelsesområde
Forestia Premium Ceiling kan monteres, hvor der ikke kræves fugtbestandige materialer (klimaklasse 1). Kan monteres på både planker og eksisterende lofter. Det er meget vigtigt at sikre 
et glat underlag før montering.
Transport, opbevaring og håndtering
Pladerne skal beskyttes mod fugt under transport og opbevaring. Pladerne skal opbevares på et stabilt og plant underlag med 3-5 lægter pr. palle. Hvis der stables flere paller, skal 
lægterne flugte direkte over hinanden. Pladerne skal opbevares indendørs og skal akklimatiseres ved stuetemperatur i min. 3 døgn. RF skal være mellom 30-60% før, under og efter 
montasje.
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