
P R O F FS I GT,  S N A B B T  O C H  S N YG GT

Miljövänliga och skruvfasta väggskivor

Släta vackra tak utan spackling



Enklare, snyggare och snabbare än så här går det knappast att montera 

ytskikt på väggar och i tak. BOAs smarta vägg- och takskivor sparar 

mycket tid och arbete. Och resultatet blir perfekt. Släta, fina ytor, färdiga 

att målas eller tapetseras. Båda skivorna har klickprofiler och osynliga 

skarvar. De passar lika bra för nyproduktion som för renoveringsprojekt 

och du monterar dem på regel eller direkt på befintligt underlag. 

Klickprofiler med osynliga skarvar

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor och våra monteringsfilmer hittar du här.



Snygga, släta tak
FORESTIA PREMIUM CEILING

Forestia Premium Ceiling ger dig ett slätt, fint tak utan spackling och slipning. Skivorna har 

låsprofil och med en limsträng i profilen bildar de ett sömlöst tak, helt utan synliga skarvar. 

De passar lika bra i nybyggnation som i renoveringsprojekt och är skruvfasta för till exempel 

lampfästen.

Är underlaget rakt och i gott skick behöver du inte ta bort de gamla takskivorna, utan kan 

montera de nya direkt ovanpå. Är det ett nybygge rekommenderar vi att du reglar upp och 

monterar skivorna i samma riktning som inkommande ljus.

Skivorna är belagda med en folie som är grundmålad vit. Måla ett lager och slipa skarvarna 

lätt med slippapper K240. Måla därefter ett till två lager till. Skivorna har ett bruttoformat 

på 12 x 620 x 1 220 mm och levereras i förpackningar om fyra.

VÅR REKOMMENDATION FÖR ETT OPTIMALT SLUTRESULTAT:

•  Skarvarna ska inte spacklas, men behöver en lätt slipning med sandpapper K240, efter att 

du målat det första lagret (om du slipar för hårt eller med för grovkornigt sandpapper 

försvinner strukturen). Därefter ska du måla ytterligare ett till två lager.

•  Använd monteringsverktygen Forestia styrskena och slagkloss, som är specialanpassade  

för Forestia Premium Ceiling. Det gör det betydligt enklare att få ett exakt montage.

• Var noga med att följa monteringsanvisningen.



MONTERINGSANVISNING TAK O B S E R V E R A !
Skydda skivorna mot fukt under transport och lagring. Förvara dem 

inomhus på ett plant underlag med 3–5 ströläkt per pall. 

Acklimatisera dem till rumstemperatur i minst tre dygn.

 Mur- och gipsarbete måste vara avslutat innan montering av 

Forestia Premium Ceiling påbörjas. Skivorna kan expandera något 

med variationer i luftfuktigheten. Man kan räkna med en dimensions- 

ändring av skivorna på ca 2,0 mm vid ändring av relativ luftfuktighet 

från 30 till 60 procent.

 Forestia Premium Ceiling kan användas där det inte ställs krav 

på fukttåliga material (klimatklass 1). Var försiktig med skivans 

profil. Kontrollera profilen noggrant med avseende på fel och skador 

under monteringens gång. Fel och skador på skivorna måste 

rapporteras innan montering. Skivor med synliga fel som redan är 

monterade kan inte reklameras. Om skivan skadas under eller efter 

montering måste den bytas ut innan limmet har torkat.

 Snedställ skivan och klicka fast profilen.

 SKIVRAD 1.  Montera den första skivraden i förhållande till ett 

snörlås eller liknande. Det ska finnas ett avstånd på 10 mm mot alla 

fasta konstruktioner. Underlaget måste vara helt rakt och jämnt.

 Montera skivorna i samma riktning som inkommande ljus. De kan 

monteras längs med läkten eller tvärs över med CC300 mm, alterna- 

tivt direkt på befintliga takskivor. Är taket längre än åtta meter 

behövs en expansionsspalt på minst 1,5 mm per löpmeter.

 Mät och kapa till den första skivan (de måste ha en bredd på minst 

550 mm). Placera skivan med den folierade sidan nedåt när du sågar.

 Limma kortsidans profil på nästa skiva med PVAc-lim eller motsvarande.

Använd träskruv med sänkt huvud på 3,0/35 mm eller motsvarande. 

CC-avstånd 150 mm. Klammer med rak rygg kan också användas, 

minst 10 mm breda och 35 mm benlängd. Klamrar/skruvar ska ligga  

i höjd med skivans yta.
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 Använd bräckjärn och styrskenan när du sätter fast den sista skivan. 

Styrskenan används bara på första raden.
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Skruva/klamra fast skivan med CC-avstånd 150 mm.
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SKIVRAD 2. I den andra skivraden förskjuter du kortskarvarna. 

Kapa skivan, limma både långsida och kortändan. 
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Klicka fast skivan. Använd takstöttor och Forestia slagkloss  

under montaget.
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Nu kan du måla taket. Akrylatfärg med glansgrad 02 

rekommenderas. Måla ett lager, slipa skarvarna lätt med 

slippapper K240. Måla därefter ett till två lager till.

Skruva/klamra fast skivan med CC-avstånd 150 mm. Montera 

resterande skivor på samma sätt.
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Använd takstöttor och Forestia slagkloss, som är anpassad för  

skivans profil, under montaget. Var försiktig så att inte klick- 

funktionen skadas.
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Använd Forestia styrskena från och med den andra skivan på första 

raden. Håll styrskenan på plats i profilen när du slår mot slagklossen. 

Det gör att skivorna ligger helt jämnt i förhållande till varandra, så 

att slutresultatet ska bli bra.
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Observera att Forestia styrskena och slagkloss är specialanpassade 

för montering av Premium Ceilings profil och måste användas.

VERKTYG FÖR MONTERING



PRODUKTFAKTA HUNTONIT PROFFSVÄGG

•  Har en sammansättning med mycket hög motståndskraft mot  

fukt och temperatursvängningar. Klimatklass 2.

•  Grundmålad med tre strykningar av en vit miljövänlig, vatten- 

baserad akrylfärg, vilket gör att du kan börja måla eller tapetsera  

direkt på panelen. 

•  Tekniskt godkännande från SINTEF och kan användas i  

REI30- och REI60-konstruktioner. 

• God ljuddämpande effekt. 

•  Skruvfast komposition, vilket gör det möjligt att montera  

bokhyllor och lampor direkt på väggen.

• Produceras i Norge och träet kommer från norska skogar.

•  Tillverkas av enbart träfiber och vatten utan lim,  

vilket bidrar till ett bra inomhusklimat. 

• Levereras i längd 2500 mm.

Lättmonterad vägg
HUNTONIT PROFFSVÄGG

Väggskivan Huntonit Proffsvägg ger dig en grundmålad, slät vägg färdig att målas 

eller tapetseras. Skivorna har låsprofil och monteras direkt på  trä- eller stålregel, 

både vid nybyggnation och renovering. De är grundmålade med tre lager miljövänlig 

vattenbaserad akrylfärg.

Huntonit Proffsvägg tillverkas av enbart träfiber och vatten, och innehåller alltså 

inget lim, vilket bidrar till ett bra inomhusklimat. Därför rekommenderas de av norska 

Astma- och Allergiförbundet. De har också tekniskt godkännande från SINTEF och 

kan användas i REI30- och REI60-konstruktioner.



MONTERINGSANVISNING VÄGG

O B S E R V E R A ! 
Väggskivorna måste acklimatiseras en dag före installation  

och förvaras torrt på en plan yta.

VERKTYG FÖR MONTERING

Kontrollera att väggen är rak före 

monteringen.

Montera skivorna 5 –10 mm från golvet. Starta monteringen från vänster.  

Kontrollera att skivan sitter rakt.

Montera nästa skiva genom att vinkla ut den något och tryck samman profilerna. Börja nerifrån. Räta upp och pressa ihop.

Monteras på reglar cc60 och med skruvavstånd 150 –200 mm. Använd träskruv 

med sänkt huvud på 3,0/30 mm alt. 4,2/35 mm eller motsvarande. Klammer 

med rak rygg kan också användas, minst 10 mm breda och 30 mm benlängd.

Lägg ca 1 mm tjock limsträng längs hela 

profilen.

Klickfunktionen ger osynliga skarvar vid 

montage, använd slagkloss för att få ihop 

skarven helt.

Använd slagkloss under montaget. Var 

försiktig så att inte klickfunktionen skadas.

Slipa lätt över fogen med slippapper K120. Använd Huntonit akrylmassa eller liknande 

till hörnen. Skivan passar för listfri lösning. 

I yttre hörn rekommenderas flexilist.
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www.boandren.se     0771 62 30 00     info@boandren.se 

VÄLJ RÄTT SKIVA TILL RÄTT DEL AV BYGGET.  

VI HAR ÖVER 600 SKIVOR PÅ LAGER.

Plywood

Våtrums- och stänkskyddsskivor

Hyllplan

MDF

Fibercementskivor

Bänkskivor

Board

OSB

Spånskivor

Hobbyskivor

Brandskyddsskivor

Interiörskivor vägg och tak

Sedan 1942 har vi på BOA importerat byggskivor från världens alla 

hörn. 80 års erfarenhet har lärt oss vikten av optimala skivval i alla 

lägen. Därför erbjuder vi ett brett och djupt sortiment av byggskivor  

i olika varianter och dimensioner.

Vi har idag format hela vår verksamhet efter bygghandelns och 

hantverkarnas behov och delar gärna med oss av våra erfarenheter 

och vår kompetens. Den allra senaste kunskapen får du av våra 

skivcoacher och i vår skivskola, BOA Constructor. Det är därför vi 

alltid kan erbjuda dig rätt skiva till rätt del av bygget. 

80 år med byggskivor

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor och våra monteringsfilmer hittar du här.


