
Regina®

Interiörpanel

Monteringsanvisning
Regina Original - Tak
Vit folierad takpanel av spånskiva
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Monteringsanvisning
Montering skall ske mot jämt och spikbart underlag. Skivorna monteras i noten med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer.

Spik:  Elförzinkad spik 1,7x35 mm med platt spikhuvud.
Skruv:  Byggskruv 4,2x35 mm.
Klammer: Ryggbredd 10,5x11,5 mm, längd minst 35 mm med rak rygg.

Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta. Se bild 1.

Skivornas kortskarvar ska förskjutas. Första skivraden bör monteras efter snöre för att bli rak. För avslutning mot väggar samt för att minimera spill bör 
monteringsskiss göras.

Lämna 5-10 mm rörelsefog mot väggar. Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 20:e meter. Längs väggar döljs synliga spikar, skruvar eller klammer med taklist.
Rörelsefog lämnas mellan taklist och takskiva.
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Lika bredd intill långväggarna.
Skivornas kortskarvar förskjuts.
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Rörelsefog mot vägg.

Viktigt innan du börjar montera
• Förvara skivorna på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills de ska monteras. 
• Regina Interiörpanel tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 
 48 timmar innan montering. 
• Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden 
 medföra  krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande. 
• Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på  uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten 
 är monterad. Är du  osäker, kontakta din bygghandel.
• Regina Interiörpanel kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. 
 Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan. 
• I rum med vägglängd över 10 meter skall en expansionsfog göras. 
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Monteringsalternativ
Montering på glespanel, tvärs c/c 300 mm (bilden)
Långkant:  2 spik / skruv / klammer i varje glespanel.
Kortkant:  1 spik / skruv / klammer var 150 mm.

Montering på glespanel, längs c/c 300 mm (infälld bild)
Långkant:  1 spik / skruv / klammer var 150 mm.
Kortkant:  2 spik / skruv / klammer i varje glespanel.

Montering på befintligt tak
Långkant:  1 spik / skruv / klammer var 150 mm.
Kortkant:  1 spik / skruv / klammer var 150 mm.

Montering på reglar, tvärs c/c 600 mm
Långkant:  2 spik / skruv / klammer i varje takregel.
Kortkant:  1 spik / skruv / klammer var 150 mm mot regel.
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Tjocklek:     12 mm
Format:      1200 x 600 mm täckande yta
Bruttoformat:   1220 x 620 mm inkl not och spont
Antal/paket:    5 skivor - 3,6 kvm täckande yta
Benämning:    Regina Original - 12 x 1220 x 620 Vit Set/5st
Färgkod:     NCS S 0500-N

Modulanpassat

format

1

c/c - avstånd
300 mm

Montering tvärs på glespanel 
28x70 alt. 22x95 mm.

c/c - avstånd max 1200 mm

Montering längs

c/c - avstånd
300 mm

2 c/c - avstånd max 600 mm


