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Internt Tekniskt Dokument: LA-1710-1SE

Limning av BerryAlloc Wall&Water paneler på en existerande fast vägg

Denna monteringsmetoden förutsätter att bakomliggande vägg är torr (RF < 85 % / CM < 2 %), har bra
vidhäftning och tillfredsställer kraven till riktnings- och yttoleranser. Använd vid behov en primer för bättre
vidhäftning. Se till att väggarna är rengjorda, raka och jämna, och att alla hörn är vinkelräta. Eventuella
avvikelser måste åtgärdas innan installationen kan påbörjas.
Nödvändig tilläggsutrustning: BerryAlloc Monteringslim eller PU skumlim, BerryAlloc skruvar, väggpluggar och
borrbett (ø 2 mm, och i tillägg i samma storlek som väggpluggarna). Väggpluggarna visas i illustration 2.
Läs och gör dig bekant med monteringsanvisningen som ligger i BerryAlloc Wall&Water paketet.
Detta dokumentet är endast tilläggsinformation när BerryAlloc Wall&Water paneler ska fästas på en fast vägg.
Beskrivning:
Montera basprofilerna vågrätt. Använd BerryAlloc Monteringslim på baksidan av basprofilen och fäst den på
väggen med hjälp av väggpluggar och BerryAlloc skruvar. Dessutom används BerryAlloc Sealant för all tätning
som beskrivet i monteringsanvisningen som ligger i BerryAlloc Wall&Water paketet.
Montera hörnprofilerna (vinkelrätt) med hjälp av lim, väggpluggar och BerryAlloc skruvar.

1) Placera W&W panelen (utan lim) på basprofilen.
Borra 3 små hål genom både panelens låslist och i den
fasta bakväggen för att markera positionen för hålen
till väggpluggarna (placering som visat i illustrationen,
det tredje hålet placeras i mitten).

2) Ta ned W&W panelen och utvidga hålen.
Placera väggpluggar i de 3 hålen.

3a) Väggar med max. avvikelse 5 mm per 2 m
Applicera BerryAlloc Monteringslim i
strängar på bakväggen i panelens bredd
(min. 6 strängar som visat i illustrationen).

4) Re-positionera W&W panelen (med lim).
Lägg press på panelen och fäst W&W panelen
på väggen med BerryAlloc skruvar, genom att
använda de 3 förborrade hålen på låslisten.
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3b) Väggar med max. avvikelse 12 mm per 2 m
Applicera PU skumlim på baksidan av panelen,
och direkt på väggen vid behov.

