www.nortett.no

S VA N E PA N E L

Tradisjonell panel

på en ny måte !

Enkelthet og klassisk panel i samme produkt

Eksempel bilde:

Svane Panel er produsert i Medium Density Fiberboard
(MDF), som er et tilnærmet dødt materiale, produsert med
profiler vi kjenner fra tradisjonell trepaneler.
Krypsprekker, spikerhull og kvistsprekker er problemer
med vanlig tradisjonell trepanel. Ved å velge Svane Panel
slipper man å ta hensyn til disse problemene, som er
meget tidkrevende og øker kostnadene betraktelig.
Vanlig tradisjonell trepanel

Svane Krokskog

Svane Skrå skygge

Svane Perlestaff

Svane Faspanel

Fordeler med Svane Panel:
●
●
●
●
●
●
●

Enkel og rask å sette opp
Produsert i MDF som har liten bevegelse
Unngår sprekk i skjøtene
Monteres rett på stående spikerslag
Skjult spikring
Ingen kvister som må sparkles/lakkes
Kun 2 strøk maling direkte på overflaten

Tradisjonell panel på en ny måte !

Monteringsanvisning:
●
●
●

●

Platene monteres rett på stående spikerslag
Første plate rettes med vater
Spikres deretter langs gulv og tak som skjules
av lister
Skjult spikring i fjør
Avstand mellom spiker: 25 cm
Anbefalt hodestift 17/35 eller kramper

●
●
●
●

Skjult spikring

Til montering trenger du:
●
●
●
●
●

Påfør lim i notsiden

Påfør lim i notsiden
Hjørner fuges med overmalbar akrylmasse
Fjern støv fra platene
Avslutt med 2 strøk vannbasert akryl
interiørmaling. Bruk kost eller rulle.

●
●

Sag
Hammer eller krampepistol
Vater
Lim
Blyant
Hodestift 17/35 eller kramper
Fugemasse

Våtrom:
Vanlig MDF panel egner seg ikke i våtrom,
derfor leveres det også en fuktbestandig
type - som kan benyttes i de “tørre” sonene
i et våtrom.
I våtrom skal det benyttes malingssystemer
for våtrom (sjekk med din faghandler).

Enkelthet og klassisk panel i samme produkt
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Tradisjonell panel

på en ny måte !

Hovedgrunnen til å velge Svane Panel er
hurtig montering, skult spikring, ingen sparkling
og kun to strøk maling - så er du ferdig.
Skap din egen atmosfære:
Svane Panel forandrer fort og enkelt
atmosfæren og harmonien i et rom.
Svane Panel kan også brukes til:
Brystningspanel
Innredningsdetaljer

16 mm

120 mm

Svane Perlestaff
5 “bord” pr. platebredde
35 mm

150 mm

Svane Krokskog
4 “bord” pr. platebredde
7 mm

100 mm

Svane Faspanel
6 “bord” pr. platebredde
18 mm

120 mm

Svane Skrå skygge
5 “bord” pr. platebredde

Leveres i følgende profiler og formater:
Svane Perlestaff
Svane Krokskog
Svane Faspanel
Svane Skrå Skygge

62 x 239/305 cm
62 x 239/305 cm
62 x 239/305 cm
62 x 239/305 cm

MDF fuktbestandig
kun i formatet

62 x 239 cm

Platetykkelse:
Platebredde:
Byggende bredde:
Platehøyde:
Fresedybde:

12 mm
620 mm
600 mm
239 og 305 cm
3,5 mm

MDF Svane Panel er miljøklassifisert i klasse E1
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