Monteringsforslag
Himling og vegg

MONTERINGSFORSLAG
Jønland Spileplate Basic i himling
VIKTIG!
Ved mottak er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler.
Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er
ugyldig etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet kan du
henvende deg til din forhandler.
Til montering trenger du:
·Bordsag/sirkelsag/skinnesag
·Batteridrill
·Vater/Snor
·Blyant
·Skruer
·Plateheis, eller noen ekstra armer.
Montering av spileplater i himling
Spileplaten skrues på hver lekt ca. cc. 60 cm., med 3 stk skruer pr. platebredde.
Platene er laget med et sideveis overlappsystem («not og fjær») som gjør monteringen enkel.
Spileplatene kan også monteres utenpå eksisterende himling.
Første rekke med plater skal kun tilpasses på lengden, slik at avslutningene blir like på begge
sider (Se tegning). Vi anbefaler at montøren lager en monteringsskisse før oppstart.
Siste rekken med plater må i mange tilfeller tilpasses.
Begynn i et av hjørnene, på tvers av nedlekting med fjærside mot veggen.
Første rad må snores for å oppnå en rett linje, slik at sammenføyningene blir perfekte.
Den neste platen skyves mot den første raden. Påse at skjøter er presset godt sammen i not,
fjær og endeskjøter.
Press platene godt sammen når de skrues fast, slik at platene blir riktig sammenføyd.

Tegning: Siste rekke justeres/tilpasses før montering.
Platenes endeside/kortsede forskyves i forband.

Gjennomføring av tekniske punkter:
Vi har egen løsning for gjennomføring av stikkontakter, lysbrytere, termostater, spotter o.l.
Obs! Viktig før montering:
Jønland Spileplater Basic er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle fuktighet i rommet.
Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre
til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget.
Videre er det viktig at spileplatene blir akklimalisert i det rommet det skal monteres i min. 48 timer installasjon.
Platene skal lagres på ﬂatt, fast og tørt underlag.

MONTERINGSFORSLAG
Jønland Spileplate Basic på vegg
VIKTIG!
Ved mottak er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler.
Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er
ugyldig etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet kan du
henvende deg til din forhandler.
Til montering trenger du:
·Bordsag/sirkelsag/skinnesag
·Batteridrill
·Vater/Snor
·Blyant
·Skruer

Montering av spileplater i himling
Jønland Spileplate Basic monteres direkte på eksisterende vegg
eller horisontale lekter, stående.
Materialet på eksisterende vegg må være jevn, fast og fritt for smuss og fett.
Platene er laget med et sideveis overlappsystem («not og fjær») som gjør monteringen enkel.
Begynn med montering av fotlist, som platene kan hvile på for så å legge plater fra et hjørne med
fjærside inn mot hjørnet.
Første plate må i enkelte tilfeller tilpasses, slik at avslutningen blir lik i begge ender.
Den første platen må vatres opp i lodd.
Sørg for å presse platene godt på plass, deretter skal platen skrues fast på horisontale lekter/spikerslag
med max cc 30 cm. avstand.
Ved tilpasninger skal spileplaten sages med en skarp bordsirkelsag/sirkelsag e.l.
Det er ikke nødvendig å forbore ved skruing.

Gjennomføring av tekniske punkter:
Vi har egen løsning for gjennomføring av stikkontakter, lysbrytere, termostater, spotter o.l.
Obs! Viktig før montering:
Jønland Spileplater Basic er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle fuktighet i rommet.
Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre
til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget.
Videre er det viktig at spileplatene blir akklimalisert i det rommet det skal monteres i min. 48 timer installasjon.
Platene skal lagres på ﬂatt, fast og tørt underlag.

MONTERINGSEKSEMPLER
av belysning, brytere, kontater ol. i Jønland Spileplater
Det er mange muligheter når det gjelder å montere belysning, kontakter, brytere og andre tekniske
komponenter.
Jønland Monteringsplate
For enkel montering av komponenter med nødvendig hull opp til 100 mm kan våre monteringsplater brukes.
For andre evt. innfellinger må dette utføres under montering av spileplatene på byggeplass.

Det kan ofte være ﬁnt å bare montere teknisk komponent rett utenpå spiler. Da unngår man å ta hull i spileplatene.

Eksempler

Utenpåliggende spot

Innfelt spot direkte i spileplate

Utenpåliggende spot

LED-list mellom spiler

Hengende pendel

Utenpåliggende kontakt

Jønland monteringsplate

Innfelt 4-kant spot

Utenpåliggende kontakt

Jønland Monteringsplate

- 1- Monteringslim

- 2- Plassering

- 3- Hulltaking

Ferdig!

Ferdig!

