Premium
Ceiling

Dessa riktlinjer gäller för montering av Forestia Premium Ceiling. Takskivorna levereras i format 12x620x1220mm med 4-sidig låsprofil. NB! Takskivorna måste hanteras varsamt
så att ytan och profilkanterna inte skades. Forestia Premium Ceiling har en fuktighetsnivå på 5-8 % levererad från fabrik, som motsvarar en balanserad fuktighetsnivå på 30-60
procent RF. Det är därför mycket viktigt att byggfukten hålls under kontroll med hjälp av ventilering och uppvärmning. Mur- och gipsarbete måste vara avslutat innan montering
av Forestia Premium Ceiling påbörjas. Skivorna kan expandera något med variationer i luftfuktigheten. Man kan räkna med en dimensionsändring av skivorna på ca. 2,0mm vid
ändring av relativ luftfuktighet från 30 till 60 procent.
Användningsområde
Forestia Premium Ceiling kan användas där det inte ställs krav på fukttåliga materialer (klimatklass 1). Kan monteras på båda reglar och existerande himling. Det är mycket
viktigt att underlaget är helt rakt.
Transport, lagring, hantering
Skivorna ska skyddas mot fuktighet under transport och lagring. Skivorna ska förvaras på ett stabilt och plant underlag med 3 - 5 ströläkt per pall. Vid förvaring av flera pallar på
varandra ska skivorna ligga rakt över varandra. Skivorna ska förvaras inomhus. Skivorna ska acklimatiseras till rumstemperatur i minimum 3 dygn.
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Se till att du har all utrustning du behöver nära till hands
innan du påbörjar monteringen. Om taket är längre än
8 meter behöver man lägga till en extra expansionsspalt,
minst 1,5mm per löpmeter vägg. Premium Ceiling ska
monteras på reglar på minst 300 mm cc-avstånd eller
direkt på befintliga takskivor. Obs! Forestia styrskena och
slagkloss är specialanpassade för Premium Ceilings profil.
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Skivorna monteras I samma riktning som inkommande
ljus, och kan monteras längs med läkten eller tvärs över
med c/c 300mm.Var försiktig med skivans profil. Kontrollera profilen noggrant med avseende på fel och skador
under monteringens gång. Fel och skador på skivorna
måste rapporteras innan montering. Skivor med synliga fel
som redan är monterade kan inte reklameras. Om skivan
skadas under eller efter montering måste den bytas ut
innan limmet har torkat.
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Montera den första skivraden i förhållande till ett snörslå
eller liknande. Kom ihåg att det ska finnas ett avstånd på
10 mm mot alla fasta konstruktioner. Det är mycket viktigt
att underlaget är helt rakt. Eventuella ojämnheter MÅSTE
rättas till före montering.
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cc-avstånd för skruvar: 150 mm
Mät och skär till den första skivan (skivorna måste ha en
cc-bredd på minst 550 mm vardera). Var försiktig med
skivans profil. När du sågar, placera panelen med den
tapetserade sidan ned.

Använd takstöttor för att hålla skivorna uppe under monteringen. Forestia slagkloss måste användas, annars kan
profilen förstöras när skivan ska fästas. Forestia slagkloss
är anpassad för skivans profil. Var försiktig när du använder
Forestia slagkloss.
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Skär till och montera nästa skiva. Kom ihåg att limma fast
kortändans profil. PVAc lim eller motsvarande
rekommenderas.

Snedställ skivan och klicka fast profilen.
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Använd ett bräckjärn för att låsa fast profilen när du ska
sätta fast den sista skivan. Använd styrskenan för den
sista justeringen.

Skivrad nr 2 . Skär till den första skivan i den andra skivraden. Skivornas kortskarvar förskjuts. Limma profilen och
klicka fast den.
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Du kan nu måla taket. Akryltakfärg med glansgrad 02 rekommenderas, t.ex. Jotun Perfection takfärg. Måla ett lager,
slipa skarvarna LÄTT med sandpapper/slippapper 240 Måla
därefter ett till två lager till.

Forestia Premium Ceiling ska skruvas fast med träskruvar.
Använd skruv med sänkhuvud på 3,0/35 mm eller motsvarande. Cc-avstånd för skruvar: 150 mm. Klammer kan också
användas. De ska ha rak rygg, vara minst 10 mm breda och
benlängden bör vara minst 35 mm. Obs! Klammerpistolens
tryck måste justeras noggrant. Klamrar/skruvar ska inte
sänkas ned för djupt utan ligga i höjd med skivans yta.
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Forestia styrskena måste användas från och med den andra
skivan. Det är avgörande att skivorna ligger helt jämnt i
förhållande till varandra för att slutresultatet ska bli bra. Håll
styrskenan på plats i profilen när du slår mot slagklossen så
att skivorna drivs ihop tätt. (Var observant så att styrskenan
inte faller ner under användning!).
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Limma både långsidan och kortänden på nästa skiva.
Montera resterande skivor tills taket är färdigmonterat.
Tips - plassera takstöttan så närma kortändeprofilen som
möjligt. Då vill skivorna klicka lätare på plats när slagklossen användas.
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