
 

Monteringsanvisning för Reliefwalls 

väggpaneler 

  

 

Tack för att du valde Reliefwalls väggpaneler för din inredning. Ordentlig montering ger ett hållbart resultat. 

Panelerna kan monteras på underlag av olika material – trä, sten, betong, gipsplattor osv. Panelerna är avsedda 

för användning inomhus på vägg eller liknande ytor. Före monteringen ska underlaget göras dammfritt. 

Underlaget måste vara jämnt, för montering används bygglim, vid underlag av trä kan panelerna fästas på 

väggen med skruv eller dyckert.  

Panelerna är spontade både på lång- och kortsidorna.  

  

 

Monteringen börjas vanligtvis från högra nedre hörnet av ytan som ska täckas med paneler. Vi rekommenderar 

att första panelen riktas med vattenpass eftersom den påverkar även de följande panelerna. Mellan golvet och 

första raden bör lämnas ett utrymme på ca 1-2 mm. Ifall innertaket finns monterat i förväg, såga sista 

panelraden till rätt mått och kapa den nedre utåtsträckande delen av panelens undersida. OBS! Ifall underlaget 

som ska täckas har yttre hörn, börjas monteringen från ytterhörnet och panelerna i hörnet sammanfogas med 

45-gradigt snitt mot varandra. I underlagets inre hörn monteras hörnpanelerna med 45-gradigt snitt mot 

varandra.  

Montering på alla underlag 

1) Lägg parallella limsträngar på panelens baksida (ca 30 mm innanför ytterkanten på panelskivan, följ 

limtillverkarens anvisningar). Tryck panelskivan mot underlaget lite på avstånd från förra panelskivan (ca 

10 mm) och flytta den åt sidan och nedåt så att panelers spont och not sammanfogas, limytan jämnas 

och panelskivan fästs på underlaget. Vi rekommenderar snabbhärdande bygglim (t.ex. Henkel AG&Co 

bygglim Moment/Pattex Express Fix PL 600). 

2) Användning av en trästomme rekommenderas ifall man täcker en hel vägg med paneler från det ena 

hörnet till det andra. Trästommen måste installeras till båda hörnen av väggen. När du börjar 

installeringen från väggens högra hörn, fortsätt vidare med att lägga trästommen med ett stegs längd 

570mm (muster Square), 510mm (muster Brick) eller 500mm (muster Random). Trästyckets bredd är ca 

50mm och tjocklek ca 10mm i stommen. Monteringen av panelerna på stommen sker med dolda spikar 

eller skruvar från åtminstone 3 hörn (liknande med monteringen på ett träfundament). 

Montering på underlag av trä 

Lägg panelskivan mot underlaget lite på avstånd från förra panelskivan (ca 10 mm) och flytta den åt sidan och 

nedåt så att panelers spont och not sammanfogas och fogen blir osynlig. OBS! Vid mönster Random och Brick 

(rektangelmönster): flytta panelen först nedåt och sedan åt sidan. Fäst panelen på underlaget med dyckert 

(spikpistol rekommenderas, med hammare använd dorn för att undvika skador på panelen) eller skruvar med 

försänkt huvud (använd borrmaskin el dyl.). Lägg gärna monteringslim (parallella limsträngar) på baksidan av 

panelerna i första raden från golvet, så att första raden blir säkert fixerat till underlaget. 
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