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MONTERINGANVISNING
A l l a s k i v o r ä r m a r k e r a d e m e d e t t n u m m e r, d e t ta h ä n v i s a r t i l l d e n m e d följande ritningen.
1. Mät ut var väggprofilerna ska sitta på bakväggen samt sidoväggarna. Placera väggprofilen 96-156 mm över golv. Underprofilen bygger 16 mm samt pelarfoten är ställbar mellan 75-135 mm, detta är att tänka på. Tänk även på att det kan vara fall
på golvet.
2. Montera mellanväggarna i väggprofilerna, använd de rostfria skruvarna 3,5x20 mm. OBS! Underprofilen sticker ut 2 mm i
ena kanten, denna sida placeras mot den befintliga väggen. Vid skarvning av mellanväggarna monteras det alltid en pelarfot
i mellanväggen. Se montering av pelarfot längre ner på sidan.
3. Justera pelarfötterna så att underprofilen går upp till väggprofilerna. Kolla så att mellanväggarna är våg- och lodrätta.
4. Montera pelarfötterna i frontväggarna. Se montering av pelarfot längre ner på sidan. Montera väggprofilen på frontväggen så den passar mellanväggen, använd de rostfria skruvarna 3,5x20 mm. Justera pelarfötterna så att frontväggen och
mellanväggen är jäms undertill.
5. Tillkapa överliggaren i rätt längd, överliggaren får aldrig skarvas över en dörröppning. Tryck eller slå (gummihammare) fast
dörravståndsprofilen över dörröppningen i överliggaren. Tänk på att dörravståndsprofilen ska vara mellan skivorna och inte
anslagsprofilerna. Kontrollera därefter att dörröppningen är parallella och lodrätta. Skruva fast överliggaren i mellan-, frontoch gavelväggarna från insidan av båsen för att få en ren och fin utsida, använd de rostfria skruvarna 3,5x20 mm.
OBS! Minst två skruv i varje skiva.
6. Montera gångjärnen på frontväggarna och dörrarna i de utsatta markeringarna. Häng upp dörrarna.
7. Pelarfötterna ska justeras i höjd så att dörrarna stänger tillfredställande och därefter limmas pelarfötterna i golvet. Vi rekommendera limmet Montage Ekstra 292 från Dana Lim eller likvärdigt, kontakta din limleverantör för vägledning. Kom ihåg
att avfetta golvet och pelarfötterna innan limning.
8. Glöm inte att smörja gångjärnen efter monteringen.

M o n t e r i n g av p e l a r f ot .
Skruva mässingbussningen på pelarfoten så du fått det tilltänkta avståndet mellan golv och skärmväggssystemet. Slå sedan
upp pelarfoten med en gummihammare i de för borrade hålen i underprofilen på skivorna.

M o n t e r i n g av i n s y n s s k ä r m
1. Montera väggprofilen. Var noga med den horisontella och vertikala linjen. Placera väggprofilen 96-156 mm över golv. Underprofilen bygger 16 mm samt pelarfoten är ställbar mellan
75-135 mm, detta är att tänka på. Tänk även på att det kan vara fall på golvet.
2. Montera skärmen i väggprofilen.
3. Popnita sedan fast Front/Tak knut (AP555006) i en ände av frontprofilen (AP777002). Borra
med ett 5mm borr in 12,5 mm för att fästa popniten. Montera pelarfoten, ställ in den valda
höjden.
4. Mät ut i taket var nästa Front/Tak knut skall sitta och skruva ditt den i taket.
5. Kapa frontprofil i höjd led.
6. Skjut upp frontprofilen i tak knuten samt för in frontprofilen i skärmen. Popnitta fast frontprofilen i tak knuten.
7. Skruva sedan fast frontprofilen i skärmen.
8. Limma pelarfötterna i golvet. Kom ihåg att avfetta golvet och pelarfötterna innan limning. Vi
rekommendera limmet Montage Ekstra 292 från Dana Lim eller likvärdigt.
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Profiler standardlösning

Överliggare
Längd: 3000 mm
Art.nr: AP777002

Väggprofil
Längd: 1998 mm
Art.nr: AP777003

Skarvprofil
Längd: 1998 mm
Art.nr: AP777011

Hörnprofil
Längd: 2012 mm
Art.nr: AP777001

Dörravståndsprofil
Längd: 612 mm
Art.nr: AP777009

Pelarfot
Ställbar 95-150 mm
Art.nr: AP777012

Mässingbusning
Art.nr: AP555005

Gångjärn
Art.nr: AP555004

Handtag
Art.nr: AP555002

Trycke/låsvred
Längd: 3000 mm
Art.nr: AP555003

Kasettelåshus 2014
Krom
Art.nr: AP555001

Front/Tak knut
Art.nr: AP555006
Popnit 4,0x9,5mm
Artnr: AP555009

Dörrprofil gångjärnssida
Längd: 2007 mm
Art.nr: AP777007

Dörrprofil kortända
Längd: 603 mm
Art.nr: AP777006

Anslagsprofil gångjärnssida
Längd: 2012 mm
Art.nr: AP777004

Skruv
Längd: 20 mm
Art.nr: AP555007

Dörrprofil låssida
Längd 2007mm
Art.nr: AP777013

Underprofil
Längd 3000 mm
Art.nr: AP777008

Anslagsprofil låssida
Längd 2012mm
Art.nr: AP777005

Skruv
Längd 30 mm
Art.nr: AP555008

Längd: 3000 mm
Art.nr: AP777010
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VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR
F O R M AT
STOMME UPPBYGGNAD

Front- och gavelväggar 2027x1260 mm
Mellanväggar 2012x1260 mm
Dörrar format 2004x603, 2004x903 mm
Högtryckslaminat 0,7mm limmad på en 22 mm spånskiva.

PROFILER

Natureloxerad aluminium varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder.

G O LV P E L A R E

Ställbar pelarfot 75 - 135 mm

BASIC DUSCHSKÄRM

Högtryckslaminat 0,7 mm limmad på en 22 mm spånskiva 2027x1260 mm. Profilerna av
natureloxerad aluminium för alternativ infästning golv/tak eller golv/vägg med överliggare.

LEVERANS

Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och
monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.

BEARBETNING

Classic kan sågas och borras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär.

V AT T E N T Å L I G H E T

Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det
går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för
kostnadseffektiv rengörning.

SLAGTÅLIGHET

Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård,
motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Wallsystems skärmväggsystem Classic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte
kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra.
Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller
tetrakloretylen följt av en efter tvättning med vatten och allrengöringsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter.
Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka
fläckar på ytan.

A N S V A R S TA G A N D E

Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Basic skärmväggar under 10 år.

Rätt till ändringar förbehålles.
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