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Montering på stendere

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

AstruPanel CLEAN

MONTERINGSANVISNING FOR TAK
Monter lekter på tvers av panelretningen med avstand c/c ca. 30-40 cm. 
Stifte U-profil rundt taket i henhold til tegning. 
Sett første AstruPanel inn i sporet i den ene enden, bøy litt, slik at panelet  
kommer inn i sporet i andre enden. Deretter skyves panelet inn i langsgående U-profil.
Panelene har en leppe på not-siden som stiftes i de eksisterende lektene.  
Slik fortsetter man til man kommer til siste panel lengde.
Bruk en fintannet sag til å kutte det siste panelet til ønsket bredde (a). 
U-profilen vippes opp i endene, og panelet skyves inn i u-profilen og  
tilbake mot det nest siste panelet, slik at not og fjær kobles. 
Dersom lengden overstiger 6 meter, benyttes en H-list for skjøting (tvers over).

MONTERINGSANVISNING FOR VEGG
Monter lekter ovenfra og ned horisontalt c/c ca. 30-40 cm. 
Stifte avslutningslist oppunder taket.
2-delt hjørnelist splittes, og den ene delen festes i hjørnet* 
2-delt U-avslutningsprofil splittes, og den ene delen festes nede ved gulv** 
Første AstruPanel tres vertikalt opp i avslutningslist, skyves inn i hjørnelist  
og stiftes til stendere.
Slik fortsetter man til man kommer til siste panel lengde.  
Denne kappes eventuelt på langs for tilpasning inn i neste hjørneprofil.

*  Del 2 sneppes på når panelene på begge sider er montert.
** Del 2 sneppes på når alle panelene er montert.


