FDV 01
PRODUKT: FIBO VEGGPANEL
FORMAT: 10,2x2400x620 mm, 10,2x2720x620 mm og 10,2x3020x620 mm med Aqualock (klikklås som standard).

Anvendelsesområde

Fibo Veggpanel, kolleksjon, er et vanntett kledningssystem basert på 7-lags kryssfinerplate. Fremsiden er dekket av en høytrykkslaminat med tykkelse fra 0,6-0,9 mm, mens
baksiden er dekket av et balanselaminat med tykkelse 0,24-0,4 mm.
Platene har densitet ca. 790 kg/m3, og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm
og har Aqualock klikklås på langsidene. Netto bredde er 600 mm. Med klikklåsen er
breddemålet 620 mm. Kortendene er rettkuttet, og standard lengde er 2400 mm,
men noen dekorer kan også fås i 2720 og 3020 mm lengde.

Montering/underlag

Fibo Veggpanel kan monteres på eksisterende vegger eller direkte på stenderverk.
Stenderne skal da sitte med 600 mm avstand i bredden og 800 mm avstand i høyden.
Ved montering på stenderverk skal senteravstand være 600 mm og horisontale kubbinger/spikerslag skal ha 800 mm senteravstand. Veggen må være forsterket der du skal
henge opp servant eller annen vegghengt baderomsinnredning. Ved montering av
Fibo på eksisterende vegg kan du bruke disse alternativene:
Kryssfinerplate 12-15 mm.
18 mm ru-panel (monteres horisontalt c/c 300 mm)
15 mm OSB klasse 3

Skruer/stifter

Fibo Skruer 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / 10x25 mm kramper som er
min. 1mm over rygg.

Skruer i stålstender

Fibo Screws for steel studs (3,5x45 mm).

Feste i betong - innervegg Utlektet på 23 x 48mm vertikale og horisontale spikerslag, alternativt kan hjørne
og sokkelprofiler limes og skrus direkte til underlaget og platene monteres ved hjelp
av horisontale fugestrenger på veggen med c/c 600 mm, samt topp og bunnskrue.
Denne monteringsmetoden forutsetter at veggen/underlaget er tørr (RF<85%/M<2%),
har god vedheft og tilfredsstiller kravene til retnings- og overflateavvik.
Fugemasse

Det skal til enhvertid benyttes ETAG 022 godkjente fugemasser til bruk med
veggpanel, f.eks. Fibo Seal.

Avstand festepunkter
skjøt

Ca 200mm, ved rupanel på c/c 300 mm horisontalt må det benyttes 2 skruer/spiker/
krampe i hvert rupanel.
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Leverandør

Fibo AS

Adresse
Telefon
Faks
Internett adr.
E.mail

Industriveien 2, 4580 Lyngdal
38 13 71 00
38 13 70 51
http://www.fibosystem.com
ordre@fibosystem.com

Kontaktperson

Elise Almås, Produktutviklingssjef

Produktbeskrivelse
Betegnelse
Overflate
Bakside

Fibo Veggpanel med 7 lag finerkjerne.
Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Balanse laminat

Format

10,2 x 2400 x 620 mm (lysmål 600 mm)
10,2 x 2720 x 620 mm (lysmål 600 mm)
10,2 x 3020 x 620 mm (lysmål 600 mm)

Renhold/vedlikehold

Vask med såpe og vann. I dusjen kan man bruke spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Unngå rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler. Åpen fugemasse i våtsone rengjøres
slik at såpe og hudrester forsvinner, dette for å unngå soppdannelse på fugemassen. Fugemassen sjekkes årlig. Skadet fugemasse skiftes ut etter anvisning fra fugemasse leverandør.

Rengjøring av skjøter/
fjerning av overflødig
fugemasse

Referanse til vårt dokument ”Rengjøring og vedlikehold”.
Det er viktig å fjerne overskytende Fibo seal fra monteringen med omgående.
Rengjørings tilbehøret er ment til å ta bort uherdet fugemasse, ikke herdet.
Herdet fugemasse kan bare fjernes mekanisk og det kan resultere i at overflaten får
partier hvor den matte/glansfulle strukturen er slitt og man får en høyere/lavere glans
på dekorer som Silke (S)/Ekstra Matt (EM)/Gemstone (GEM)/ Stone (STN)/Cement (C)
paneler.
Etter man har benyttet Fibo Clean og Fibo Wipes, vaskes oljefilmen så bort med fuktig
klut eller mildt såpevann. Når dette har tørket får man kontrollert at man har fått bort
alt av overflødig fugemasse.

Avgassing

Ingen skadelige gasser til innemiljø. Formaldehydklasse E1 iht SINTEF TG 2289.

Merknader
Lagring på bygg

Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje.

Bearbeiding/montering

Kuttes med fintannet sag / evnt. hardmetallblad. Eksponert kryssfiner i kuttflaten
på langsider, ved hulltaking og i bunn av panelet skal forsegles med ETAG 022 godkjent
fugemasse. For lettere handtering av panelet med forseglede kanter, vennligst benytt
Fibo Grip. Overskytende fugemasse ved montering fjernes med Fibo Wipes og Fibo
Clean. Selv om det bare er krav til bruk av fugemasse i våtsone, anbefales det å fuge
i hele rommet for å motvirke synlig skjøt over tid i rom med lav luftfuktighet.

Byggeplassmiljø

Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.

Godkjenninger:
TG
BVN
Brannklasse
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