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produktinformation
wide panel

9000 Edelweiss Smooth

10 mm fuge
O-profil

Indhold
6 stk.
6 stk.

Dimensioner
1300 x 202 mm
1300 x 202 mm

Paneler samlet med O-Profil opfylder de danske regler
for klasse 2 beklædning og beklædningsklasse K1 10
D-s2,d2.
Anvendes 10 mm fuge kan panelerne alene opfylde
de danske beklædningskrav, hvis de opsættes i
brandteknisk fast forbindelse med en bygningsdel
klasse EI (BD-bygningsdel) eller på en beklædning
mindst klasse K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning).
Brandteknisk fast forbindelse kan være en fastgørelse
med søm, skruer eller en udflydende lim.

Produktfordele
• Overflade med prægning
i høj kvalitet
• Variabel udformning på
længdefugerne: *10 mm eller
O-fuge
• Enkel montering: Anvendelse
af montagebeslag

Variabel udformning af længdefugerne

Præget kant 1. klik:
10 mm fuge

Præget kant 2. klik:
O-profil

* Anvendes 10 mm
fuge kan panelerne
alene opfylde de danske
beklædningskrav, hvis de
opsættes i brandteknisk
fast forbindelse med en
bygningsdel klasse EI
(BD-bygningsdel) eller på
en beklædning mindst klasse
K1 10 D-s2,d2 (Klasse 2
beklædning). Brandteknisk
fast forbindelse kan være en
fastgørelse med søm, skruer
eller en udflydende lim.
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Pakkeindhold
1.58 m2
1.58 m2

Dækflade
1291 x 182.1 mm
1291 x 174.8 mm

Dækflade/pakke
1.41 m2
1.35 m2

wide panel
9039 Pine White

9039 Pine White, Wide Panel

9000 Edelweiss Smooth

paneltykkelse 10 mm
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9039 Pine White, Wide Panel

4

elegante paneler til væg og loft

Loft og væg i ædelt look.
Frisk design til loft og væg - med
elegante paneler. Passer til alle rum,
let at pleje, egnet til mekanisk udluftet

Egnet til
vådrum
Lysægte

Lyd- og
varmeisolerende

vådrum, nemt at installere takket

Varmebestandig

være en praktisk klikforbindelse.

til indbygget lys dog max 10W

Stilfuld i nye, moderigtige designs.

Let at pleje
og afvaskelig

år
nem montage
5

garanti

montering
1

2

3

4

4a1
*
*

Anbefalet værktøj til
opsætning

Akklimatiser panelerne
i det rum hvor de skal
opsættes i 48t., ved
15-25° C og en relativ
luftfugtighed på 40-70%.

Udarbejd en
udlægningsplan for at
optimere svind.

4a2

4b

4c

Tværforskalling ved
vådrum

Sørg for bagventilation i
vådrum!

Tværstød bør være
understøttet.

6b

7

Monteringen kan udføres
med O-fuge (A) eller 10
mm fuge (B) efter eget
valg. OBS! Samling
med 10 mm fuge kræver
opsætningen brandteknisk
fast forbindelse.

Fastgør panelerne med
specialklampen CL 3.6 K
(Tip: Brug en sømholder!).

9c

10

Montér underkonstruktionen/forskalling.

Forskalling 64,5 cc.
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Opsætning fra venstre
mod højre.

6a

Opret det første panel og
fastgør det.

Montér yderligere paneler.

9a

9b

Opmærk det sidste
panel...

... og skær det til.

NOVOPAN TRÆINDUSTRI
Kronospan ApS
Fabriksvej 2
Pindstrup
8550 Ryomgård
Tlf. 8974 7400
Pres sidste panel på plads.

Fastgør afdækningslister.

Skruer til profilklamper
3,0 x 30 mm

Stifter til profilklamper sales@kronospan-dk.dk
1,6 x 35 mm
www.novopan.dk
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Produktinformationen i dette katalog stemmer overens med den aktuelle status på tidspunktet for trykningen. På grund af vores politik om kontinuerlig produktudvikling forbeholder vi os retten til ændringer af produktspecifikationer.
Af tryktekniske årsager kan de originale designs afvige fra illustrationerne i dette katalog.
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