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Träbaserad skiva 
för en slät innervägg

Nyhet!



Huntonit Proffsvägg

Slät väggskiva tillverkad 
av nordisk råvara 
Proffsväggen är den enklaste vägen till en slät 
vägg. Med fem enkla steg får du en ny slät vägg 
på rekordtid. Oavsett om du bygger nytt eller 
renoverar. Skivan är 11 mm tjock och levereras i 
tre olika standardlängder.  

Den nya väggskivan från Huntonit ger 
högkvalitativa väggar som är redo att direkt 
monteras. Här skippar du både spackling, OSB 
och gips då väggen är grundmålad och redo att 
tapetseras eller målas i önskad färg. Proffsvägg 
är dessutom skruvfast vilket gör att du kan fästa 
bokhyllor eller tyngre saker direkt i väggen. 

Finns i tre standardlängder:  
2420 mm, 2500 mm och 2800 mm. 

Trä, vatten och färg. Det är vad 
Huntonits produkter består av. 
Inga andra konstigheter. På så 
sätt bidrar Huntonit Proffsvägg 
till ett bra inomhusklimat.  

Väggen rekommenderas 
av Norska Astma- och 
Allergiförbundet  

När vi bygger mer i trä 
kan vi få ett behagligare 
inomhusklimat som kan bidra 
till ett ökat välmående. 

Utforska mer om Proffsväggen 
på vår hemsida huntonit.se 

En slät vägg i trä 
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Nyhet!

12 kg CO₂ 
per kvm 

Proffsvägg binder

Närproducerad innervägg

Genom att välja väggnyheten Proffsvägg 
får du följande fördelar:

• En produkt i trä 
• Producerad av nordisk råvara
• Består av trä, vatten och färg
• Rekommenderad av Astma-  

och allergiförbundet 
• Närproducerad i Norge 

Huntonit färdigmålade vägg- och 
takskivor rekommenderas av 
Norges Astma och Allergiförbund



 PROFFSVÄGG

Huntonit Proffsvägg  

Så monterar du 

5 
steg
för en lyckad  
montering av 
Proffsvägg 

Steg 1. Skruva 
Börja i hörnet och placera väggen 0,5 
centimeter mot både tak och golv. 
Skruva fast den första skivan på regel 
eller existerande vägg. 

Steg 2: Limma 
Lägg en tunn limsträng i låsprofilen på skivan. 

Steg 3: Fäst skivan
Sätt nästa skiva på 
plats. Här behövs ingen 
skruvning. Torka bort 
eventuellt överflöd av 
lim direkt. 

Steg 4. Putsa
Putsa lätt över skraven 
med sandpapper P150.

Steg 5. Måla eller tapetsera 
Väggen är nu redo att tapetseras eller målas. 
Börja måla eller tapetsera direkt på väggskivan. 
Här finns färdig akrylmassa för invändiga hörn 
för en perfekt finish. För mer inspiration och 
guider för montering besök huntonit.se 

huntonit.se 




