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MONTAGEVEJLEDNING 

 
 
 

 
Før montering – Pas på dine profilbrædder 
Profilbrædderne er ved levering pakket ind i plastfolie som beskytter mod fugt og snavs. 
Træ er et rent naturprodukt, der udvider sig og trækker sig sammen afhængigt af temperatur og 
luftfugtighed. Tag derfor produktet ind og lad det akklimatisere sig i emballagen i 48 timer. 
Temperaturen bør være ca. 20gr.C, og luftfugtigheden i rummet mellem 40 og 60 %. Hvis 
profilbrædderne opbevares under andre forhold selv i kortere tid, kan vi ikke længere garantere 
resultatet. Åbn emballagen inden døre, efterhånden som profilbrædderne skal monteres, og følg 
nedenstående monteringsvejledning. 
 
Monteringsvejledning af profilbrædder på lofter og vægge 
Profilbrædderne skal monteres på et plant underlag af f.eks. lægter, brædder eller reglar. Vi 
anbefaler en max. regel afstand på 60 cm. Vi anbefaler også at benytte en dykkerpistol til 
monteringen med elgalvaniseret dykkere F-16, 38 mm der slåes i på fersiden. 
 
Begyndelse 
Start med at montere de første brædder langs en langvæg. Brug rettesnor for at få en lige linje i 
opsætningen og kontroller retningen for ca. hver 5. bræt. 
 
Endenoten 
Endenotet profilbrædder kan samles mellem reglarne. Dog må der aldrig monteres flere samlinger 
ved siden af hinanden. Der skal mindst være 2 hele profilbrædder mellem hver samling. 
For at få det bedste resultat, anbefales det at lime endenotningen sammen. Det er tilstrækkelig 
med en lille smule lim på ferens underside. Øvrige dele af loft/væg skal ikke limes. Længden på 
hvert profilbræt skal være mindst 60 cm. lang, og være fastgjort i mindst 2 reglar. Profilbrædder 
uden endenot skal altid samles midt over en regel. Begge ender skal sømmes fast mod 
underlaget. Fordel samlingerne over hele arealet. 
 
Afslutning 
Den sidste række skal evt. saves for at passe til loftet. Af brandtekniske hensyn må man ikke 
”trække” profilbrædderne fra hinanden i fer og not, for at få dem til at passe bedre. 
 
Vigtigt! 
Kontroller hvert bræt inden opsætning. Vær opmærksom på, at det kan være svært at se evt. fejl 
eller afvigelser i kunstigt lys. Vi modtager ikke reklamation baseret på kosmetiske fejl, når 
brædderne først er monteret.  
 
Spørg eventuelt en professionel håndværker til råds. 


