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AquaTile
Monteringsanvisning for
AquaTile
Plateformat: 3,6 x 2440 x 1220 mm.
Kjerne: Oljeherdet trefiber.
Overflate: 4 lag alkyd melamin, som er et støtsikkert og vannavvisende materiale.
Aqua Tile monteres på eksisterende vegger som er avrettet og plane. Les nøye
gjennom monteringsanvisningen før oppstart.
AquaTile plater er beregnet for bruk på vegg i rom som toaletter, vaskerom,
allrom og kjøkken.
Aqua Tile platene skal beskyttes mot fukt under transport og lagres i standard
emballasje, liggende på et plant underlag. De skal oppbevares utpakket minimum 2 døgn i romtemperatur for akklimatisering før de monteres.
Før montering må platene sjekkes for eventuelle feil og skader, som f.eks. ulik
mønsterrapportering > 3mm.Vær oppmerksom på at brukeren har ansvaret for
kontroll av produktet før montering.Ved montering av Aqua Tile med feil eller
skader, begrenses erstatningsansvaret til platenes verdi. Evt. andre tilleggskostnader refunderes ikke.
Bygget må være lukket og alt betongpussearbeid må være avsluttet før montering
kan ta til.
Forberedelser.
Du trenger hvit våtromsfugemasse, Casco Super Fix lim*, fugepistol, Scotch 2070
maskeringstape, sag, vater, tommestokk, markeringsblyant, drill og et godt sageunderlag.

Underlaget må være plant og renset for løs maling, tapetrester, PVC-belegg og
annet smuss (fett o.l.). Platene kan monteres på ulike underlag, som f.eks. gips, tre,
baderomspanel, spon og flis. Mot yttervegger av betong er utlekting med
f. eks. gipsplater og diffusjonssperre nødvendig. Husk å sjekke høydeforskjell
mot gulvet før oppstart. Start monteringen på den veggen hvor gulvnivået er
lavest.
Tilpasser du platens størrelse med håndsag skal platen legges med dekorsiden
opp. Skjær kun i nedoverstrøket. Bruker du en elektrisk sag legger du platen med
dekorsiden ned. Marker rør, utganger og el. kontakter på platens bakside. Beregn
5 mm. klaring før du sager eller borer hull. Utsparingen må forsegles med hvit
våtromsfugemasse, selv om du skal montere mansjett utenpå.
* Kan bestilles fra Fibo-Trespo AS

Start monteringen i innvendig hjørne og merk av platens ytterkanter på veggen.
NB! Platen må være i lodd. Har rommet et utvendig hjørne, anbefaler vi bruk av
utvendig hjørnelist. Ønskes ikke en slik list, må man alltid begynne monteringen i det
utvendige hjørnet. Der må begge platene ha en lakkert og rundet kant (såkalt Bulls
Nose). I utvendige hjørner skal platene monteres helt inntil hverandre.Ved nødvendig
tilpassing beskjæres platen i nærmeste innvendige hjørne.

Platene skal ikke monteres for tett mot hverandre. Avstanden mellom platene skal
være ca 1,5 mm. Bruk gjerne en 17/40 dykkert som avstandsmål. Dette gjelder også i
innvendige hjørner. Avstanden til tak skal være ca. 3,5 mm. All lengdejustering foretas
mot tak.
Ved avslutning mot gulv må minste fugeavstand være 3,5 mm.

Avslutning mot gulv
Normal avstand fra plate
til gulv bør være 3,5 mm

Avslutning mot vinyl
Normal avstand fra gulv
bør være 60-80 mm

Avslutning mot flissokkel
Minste fugeavstand må
være 3,5 mm
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i tube
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Påfør 20-30 cm lange limstrenger langs den avmerkede ytterkanten på veggen med
Casco Super Fix. La det være ca. 15 cm åpning mellom hver limstreng. Påfør deretter
lim i bølgebevegelse på veggen med 20-25 cm avstand. NB! Det er viktig at alt lim
påføres veggen og ikke platene. Tuppen på limtuben kappes slik at den er ca. 8 mm.
vid i limåpningen. Bruk ca. 1,5 limtuber pr. plate. Sett opp platen straks limet er
påført veggen og bruk håndflatene til å skyve og banke slik at den sitter
godt. Etter nye 10 minutter går man over platene og ettertrykker for skikkelig vedheft. Sørg for at platene ikke forskyver seg. La limet tørke i 24 timer før
du fuger skjøtene mellom platene med hvit våtromsfugemasse. Platene rengjøres før
fuging. Brukes maskeringstape må type Scotch 2070 benyttes. Det er viktig
at skjøtene fylles med tilstrekkelig mengde hvit våtromsfugemasse slik at den mørke
kjernen blir skjult av fugemassen. Det må ikke komme fuktighet inn i selve kjernematerialet. Bruk fuktige fingre til å jevne ut fugen. Overflødig fugemasse fjernes med
White Spirit mens den er våt.
Bruk av PVC-profiler
Om ønskelig kan kan vi levere utvendig hjørnelist og avslutningslist i PVC.

