WISA®-Wall Ergo
WISA-Wall Ergo är en stark skiva
bakom gips för snabb och enkel
montering. Lättanvänd profil,
säker & ergonomisk att använda.
WISA-Wall Ergo täcker ca 1,5 m²
men väger bara 8 kg. Förbättrar
arbetsergonomin och minskar
monteringstiden!

Med WISA-Wall Ergo kan du regla 300, 450 och 600 mm. Med regelavstånd
300 och 450 mm kan du även skarva mellan reglarna. Skivans mindre format underslättar
montage i trånga utrymmen. När man monterar skivan liggande har den en stabiliserande
effekt på konstruktionen. Falsen gör att skivorna lätt staplas på varandra vid montering.
Specifikation
WISA-Wall Ergo är en 12 mm tjock granplywoodskiva med 5 fanerskickt.
Långsidorna är försedda med fals för att underlätta monteringen. Skivorna är putsade på
fram- och baksidan.
CE-stämplingen fi nns på skivans baksida.
WISA-Wall Ergo är CE2+ typgodkänd konstruktionsplywood samt uppfyller 20/70.
Format
12 x 2400/2440 x 598 mm (täckande mått).
15 x 2400/2440 x 598 mm
En skiva täcker ca 1,5 m² men väger endast 8 kg.
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Med regelavstånd 300 och 450 mm kan du även
skarva mellan reglarna.

Montering av skivor med regelavstånd 600 mm
måste skarvningen ske på regeln.

Spik- och skruvavstånd i mm
Från kant minst

I kant högst

inre rader högst

Minst 10 mm

150

300

Monteringsanvisningar
Skivorna fylls på nedifrån och upp, lämna 1–2 mm avstånd mellan skivorna. Skruva fast skivorna genom
falsarna. Fixera skivan med en skruv intill falsen. Lämna 5–10 mm regelstöd för nästa skiva.
Fixera två skivor enkelt och snabbt genom att skruva genom falsarna. Lämna 1–2 mm avstånd mellan
skivorna.
Miljö
WISA-produkter är tillverkade i Europa i enlighet med de strängaste kraven på hållbart skogsbruk.
Genom att välja WISA kan våra kunder känna sig trygga med att deras plywood och faner endast
hämtas från lagliga källor och att produkterna överensstämmer med alla relevanta normer och regler,
inklusive European Union Timber Regulation (EUTR).
UPM leder integrationen av bio- och skogsindustrin mot en miljömässigt hållbar framtid som
kännetecknas av innovation, ansvar och resurseffektivitet.
Övrig information
Trä är ett levande material och varje skiva är unik. En bild eller ett prov är inte representativ för alla
skivor avseende, färger, skiftningar, ådringar etc.
För mer information om installation, underhåll, avfallshantering, miljöfrågor etc., se den mer detaljerade
produktsidan på www.wisaplywood.com eller kontakta din leverantör eller UPM.

www.wisaplywood.com/se
www.upm.com

På UPM har vi som policy att ständigt vidareutveckla oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationer
utan föregående varning.
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