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Montāžas norādījumi
Forestia Walls-2-Paint iekšsienu apdares plāksnes
Vispārīgi
Dotie montāžas norādījumi attiecas uz Forestia Walls-2-Paint
plākšņu montāžu. Forestia Walls-2-Paint plāksnes ir 12mm
bieza kokskaidu plāksne ar atslēgas savienojuma profilu
divām garajām malām.
Svarīgi! Ar plāksnēm jāapietas rūpīgi un uzmanīgi, tā lai
virsma un savienojumu vietu profili netiktu bojāti.
Forestia Walls-2-Paint ir pieejamas izmērā 12x620x2800mm.
Transportēšana, uzglabāšana
Kokskaidu plāksnes iespaido izmaiņas gaisa mitrumā.
Piegādājot no rūpnīcas plākšņu mitrums ir 5-8%, atbilstošu
30-60% RH relatīvajam līdzsvara mitrumam (1.att.). Ir ļoti
svarīgi kontrolēt mitrumu būvē ar ventilācijas un apkures
palīdzību. Mainoties gaisa mitrumam, plāksnes nedaudz
mainīsies (1.att.)

Montāža
Pirms montāžas uzsākšanas telpām jābūt slēgtām,
ventilētām un pietiekami sausām. Apkures sistēmai ir jābūt
funkcionējošai.
Kā zināms, kokskaidu plāksnes iespaido gaisa mitrums.
Svarīgi lai telpās kurās plānota Walls-2-Paint montāža,
būvniecības laikā radies mitrums ir izžāvēts un iekštelpas
klimats ir maksimāli tuvs normālam iekštelpu klimatam, t.i.
mitrums 30-60% un 18-20oC temperatūra.
Plāksnes montējamas ievērojot minimālo 5mm distanci no
griestiem un grīdas. Stūros ievērojama vismaz 5mm distance
no plāksnes slēptā gala līdz sienai un vismaz 2mm distance
starp plāksnes virsmu un stūrī esošo plāksnes malu (3.att.).
Sienu virsmām pārsniedzot 8m garumu, veidojama papildus
deformācijas šuve, vismaz 1.5mm uz 1m sienas garumu.
Plākšņu atslēgas savienojumu profili ir līmējami kā parādīts
2.att. izmantojot PVAC līmi vai ekvivalentu. Notīriet
izspiestās līmes pārpalikumus no virsmas.

Plāksnēm jābūt pasargātām no mitruma transportēšanas un
uzglabāšanas laikā un tās jāuzglabā iekštelpās uz stabilas un
līdzenas pamatnes. Plāksnes ir jāklimatizē istabas
temperatūrā to iepakojumā pirms montāžas uzsākšanas.
Walls-2-Paint plākšņu montāža ir veicama nekavējoties pēc
iepakojuma atvēršanas.
Izmantošanas vietas
Forestia Walls-2-Paint sienu apdares plāksnes ir
izmantojamas telpās kurās nav nepieciešami mitruma izturīgi
materiāli (1.klimata klase). Mūrēšanas un špaktelēšanas
mitrajiem darbiem ir jābūt paveiktiem pirms Walls-2-Paint
montāža tiek uzsākta.
Montāžas pamatne
Svarīgi! Walls-2-Paint plākšņu montāža veicama uz vertikāla,
precīzi līmeņota, gluda latojuma ar precīzu distanci starp to
0.60m. Ik pēc 0.80m uzstādāms horizontāls latojums kas
pilda atbalsta funkciju.
Ir svarīgi lai latojums tiktu montēts precīzi, un sienas ir
vertikālas. Visas neprecizitātes latojuma montāžā (sienas
taisnumā) ir novēršamas pirms plākšņu montāžas.
Ir pieļaujams arī veikt plākšņu montāžu pie horizontāla
latojuma ar distanci starp to 0.60m, vai arī kā pamatni
izmantot citu koksnes plāksni (saplāksni, OSB vai kokskaidu
plāksni). Zem plāksnes izmantojama tvaika barjera.
Montējot plāksnes pie latojuma, vietās kur paredzēts pie
sienas stiprināt smagus objektus, uzstādāmi ir papildus
pastiprinošie elementi.

Stūru risinājumi
Ārējiem stūriem, ārējā stūra profils kā 5.att. vai līdzīgs var
tikt izmantots. Stūra profila stiprināšana var tikt veikta
līmējot vai piešaujot ar nagliņām. Speciāls stūra profils,
piemērots kā iekšējiem, tā ārējiem stūriem ir laba alternatīva
(4.att.). Šuve starp plāksnēm iekšējos stūros var tikt
aizpildīta arī ar akrila hermētiķi.
Montāžas laikā ir jāpārbauda katras plāksnes savienojuma
profils. Par plākšņu defektiem pretenzijas ir ceļamas pirms to
montāžas. Tā netiks uzskatīta par pamatotu pretenziju, ja
plāksnes ar vizuāli redzamiem defektiem tiks konstatētas
uzstādītas.
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Stiprināšana ar skrūvēm
Plākšņu stiprināšana tiek veikta skrūvējot to garo malu pie
latojuma (2.att.), un plāksni pie augšējā, un apakšējā
šķērslatojuma. Ieteicamas ir 25-35mm garas skrūves ar
plakanu galvu. Distance starp skrūvēm 200mm. Uz
horizontālā latojuma plāksnes stiprināmas pie katra
horizontālā latojuma izmantojot divas
naglas/skrūves/skavas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Kokskaidu plāksnes ir rūpnieciski ražots izstrādājums.
Neskatoties uz rūpīgu kvalitātes kontroli, plāksnes ar
ražošanas defektiem ir iespējamas. Lūdzam ņemt vērā ka
plāksnes ir pārbaudāmas pirms montāžas uzsākšanas.
Ieteikumi un sniegtā informācija ir balstīta uz Forestia AS kā
plākšņu ražotāja pieredzi, un paredzēti lai palīdzētu pircējam
ar labākajām darba metodēm sasniegt labākos rezultātus.
Klientu darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, kur attiecīgi
nevaram uzņemties atbildību par neatbilstošu materiāla
izmantojumu. Specifikācija izstrādājumam var tikt mainīta
bez iepriekšēja brīdinājuma.

Stiprināšana ar skavām
Skavām jābūt ar taisnu aizmuguri un vismaz 10mm platām.
Skavu garumam ir jābūt vismaz 30mm. Intervāls starp
skavām 150mm.
Esiet uzmanīgi lai nesabojātu plākšņu savienojuma profilu
rīkojoties ar skavotāju.

