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Intern Teknisk Dokument: LA-1710-1NO

Liming av BerryAlloc Wall&Water paneler på en eksisterende fast vegg

Denne monteringsmetoden forutsetter at bakenforliggende vegg er tørr (RF < 85 % / CM < 2 %), har god vedheft
og tilfredsstiller kravene til retnings- og overflateavvik. Benytt en primer for bedre heft dersom nødvendig. Påse
at veggene er rengjort, rette og jevne, og at alle hjørner er vinkelrette. Eventuelle avvik må utbedres før
installasjonen begynner.
Nødvendig tilleggsutstyr: BerryAlloc Monteringslim eller PU skumlim, BerryAlloc skruer, plugger og bor (ø 2 mm,
og i tillegg i samme størrelse som pluggene). Pluggene vises i illustrasjon 2.
Les og bli kjent med installasjonsveiledningen som ligger i BerryAlloc Wall&Water pakken.
Dette dokumentet er kun tilleggsinformasjon når BerryAlloc Wall&Water paneler skal festes til en fast vegg.
Beskrivelse:
Installer sokkelprofilene i vater. Bruk BerryAlloc Monteringslim på baksiden av sokkelprofilen og fest den til
veggen med hjelp av plugger og BerryAlloc skruer. I tillegg benyttes BerryAlloc Sealant til all forsegling som
beskrevet i installasjonsveiledningen som ligger i BerryAlloc Wall&Water pakken.
Installer hjørneprofilene (vinkelrett) med hjelp av lim, plugger og BerryAlloc skruer.

1) Plasser W&W panelet (uten lim) oppå sokkellisten.
Bore 3 små hull gjennom panelets låselist og i den
faste veggen for å markere posisjonen til hullene
for plugger (plassering som vist i illustrasjonen,
det tredje hullet plassert i midten).

2) Fjern W&W panelet og utvid hullene.
Plasser plugger i de 3 hullene.

3a) Vegger med maks. avvik 5 mm per 2 m
Appliser BerryAlloc Monteringslim i
strenger på veggen i panelets bredde
(min. 6 strenger som vist i illustrasjonen).

4) Re-posisjoner W&W panelet (med lim).
Legg press på panelet og fest W&W panelet
til veggen med BerryAlloc skruer, ved å
benytte de forborete hullene av låselisten.
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3b) Vegger med maks. avvik 12 mm per 2 m
Appliser PU skumlim på baksiden av panelet,
og direkte på veggen ved behov.

