
Generellt
Huntonit Proffsvägg är 11 mm tjock och har en 
låsprofil på långsidorna (se figur 1). Proffsväggen 
är grundmålad från fabrik och är redo att direkt 
målas eller tapetseras. 
Att tänka på! Skivorna måste hanteras med stor 
försiktighet så att inte profilkanten skadas. 
Skivorna ska acklimatiseras ett dygn före 
montering och lagras torrt på ett plant underlag. 

Användningsområde 
Huntonit Proffsvägg kan används i våtzon 2.

Förutsättningar för montering 
Skivorna monteras direkt på regel med cc 600 mm. 
Det är viktigt att reglarna och väggen är helt rak 
innan du börjar montera för bästa resultat. 
Eventuella ojämnheter i regelverket eller på 
existerande vägg måste rättas till innan 
Proffsväggen monteras. 
Skivorna kan monteras på horisontell läkt med cc 
600 mm. Alla hörn skall ha kortlingar, detsamma 
gäller för dörrar och fönster. Där tunga saker ska 
fästas i väggen ska det monteras kortlingar. Vid 
renovering kan skivorna monteras direkt på 
existerande vägg utan horisontell utläkning 
förutsatt om väggen är helt rak. 

Montering
Skivorna monteras med minst 5 mm's avstånd från 
golv och tak. Vid dolda hörn minst 5 mm 
expansionsavstånd och i öppna hörn minst 2 mm 
(se figur 2). För väggytor längre än 10 meter 
behövs det läggas till extra expansionsavstånd, 
minst 1 mm pr löpmeter vägg. 

Tänk på! Varje skiva ska fästas färdigt innan nästa 
skiva monteras. 

Före du målar och tapetserar - putsa lätt över 
skarvarna med sanpapper ca 150. Följ färg- och 
tapetsleverantörens råd för vidarebehandling. 

Generell informasjon
Huntonit är fabriksframställda skivor. Trots 
grundlig kvalitetskontroll kan det förekomma att 
skivor tillhandahålls med fel från fabrik.  f

Var uppmärksam på att brukaren ska kontrollera 
produkten innan montering. Våra anvisningar och 
rekomendationer är baserade på våra 
erfarenheter. Vi rekommenderar att följa 
monteringsanvisningen för bästa arbetsmetodik 
och för att uppnå bästa möjliga resultat. 
Konsumentens arbetsförhållanden är utanför vår 
kontroll. Vi tar oss inte an ansvar för felaktig 
användning av produkterna. Vi förbehåller oss 
rätten att genomföra ändringar i specifikationer 
utan varsel. 

Här limmas
limsträngen

Skivskarven ska limmas med en cirka 1 mm tunn 
limsträng längst med profilen (se figur 3).  eventuellt 
överflödigt lim torkas bort. Casco Vinterlim eller 
liknande är de rekommenderade limtyperna. 

Skruv 
För montering i stål- eller träregel rekommenderas 
Huntonits egna skruv 4,2x35mm. Skruvavstånd cc 
200 mm i hammarband och syll samt i vertikala 
regelverket. Vid horisontell utläktning fäst 
skivorna med två skruvar i varje läkt och cc 200 
mm i hammarband och syll. Kanten på skivan är 
inte anpassad för hårda slag. 

Klammer
Klammer ska ha en rät rygg och minst 10 mm 
klammerben. Klammernas längd ska vara minst 30 
mm. Avståndet mellan klammerna är cc 150 mm i 
syll och hammarband och i vertifikalt regelverk. 
Använd dubbel klamring vid horisontell utläktning. 
Tänk på! Använd klammerpistol med försiktighet 
så att inte klammrarna skjuts för långt in eller 
skadar noten.

Lister för olika hörnlösningar
Huntonit Proffsvägg passar för listfria lösningar. 
För utvändiga hörn rekommenderar vi användning 
av hörnlist Aquabead eller liknande. 

Utvändiga hörnlister kan antingen häftas fast eller 
limmas. Huntonit flexilist för invändiga/utvändiga 
hörn är också ett bra alternativ. Invändiga hörn 
kan fogas med Huntonits fogmassa. 

Under montering måste profilen undersökas noga 
med hänsyn på fel eller skador. Fel på skivor 
måste meddelas innan montering. Skivor som 
monterats med synliga fel kommer ej utgöra 
reklamationsunderlag.
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Kontrollera skivorna innan du monterar om du hittar några skador.
Huntonit är en naturlig produkt bestående av träfibermassa, därav kan variation i utseende och 

färg förekomma på Huntonit Proffsvägg. 

M
onteringsanvisning. 05 2022

Huntonit arbetar med nogranna kvalitetskontroller. Trots denna kvalitetssäkring kan enskilda skivor med fel förekomma. Användaren ska 
kontrollera skivorna före de monteras - vårt ersättningsansvar avgränsas till felaktiga skivor. Producenten förbehåller sig rätten vid 
eventuella tryckfel eller ändringar i denna monteringsguide. 

Fig.1 Låsprofil Fig. 3 Limsträng
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Fig. 2 Expansionsavstånd 



VERKTYG FÖR MONTERING
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SÄKERSTÄLL ATT VÄGGEN ÄR HELT RAK INNAN MONTERING

STARTA MONTERINGEN FRÅN VÄNSTER MONTERA SKIVORNA 05-1,0CM FRÅN GOLVET

SKRUVAVSTÅND PÅ REGEL MED CC AVSTÅND 150-200 MM. 
HUNTONITSKRUV 4,2X35 MM ELLER LAMINATSKRUV MFT 
3,9X35 MM ALT. KLAMMER MIN 30 MM, RYGG 10 MM

DUBBEL INFÄSTNING PÅ HORISONTELL UTLÄKTNING
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 CA 1MM TYKK LIMSTRENG VINTERLIM NEDE I PROFILEN PUTSA LÄTT ÖVER SKARVEN MED SANDPAPPER 150

ANVÄND FLEXILIST ELLER SPACKLA YTTRE HÖRN ANVÄND FOGMASSA TILL INVÄNDIGA HÖRN

05.2022MONTERINGSGUIDE 
Väggskivorna måste acklimatiseras en dag före installation 
och förvaras torrt på en plan yta. 
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