
All montering sker från vänster till höger. Den bakre delen av 
hörnlisten skruvas fast i bägge underfalsarna. För montering 
av sockellist se punkt 3. 

OBS! Fogmassa skall påföras för att säkra så det blir tätt 
mellan sockellist och tätskikt. Kom ihåg avstånd mellan 
sockelist och hörnlist får vara max 5mm.

Det är fortfarande godkänt att gera 45 grader in i hörn.

I nya byggnader måste du se till att bli av med fukt från  
gjutningen och se till att fuktigheten är 85% eller lägre.  
Väggen måste vara slät, ren och ytan måste kunna ge 
tillräckligt med fäste för limmet.

Påför godkänd fogmassa på sågade ytor. Se bild. Dra ut
fogmassan med fogkloss.

Placera en 6 mm tjock limsträng av Fibo Adhesive som visas 
på figuren. Avståndet mellan strängarna är 300 mm. Placera 
skivan omedelbart på plats och säkra det med ett bra,  
jämnt tryck och med en lätt vridande rörelse.

Den bakre delen av hörnlisten monteras max 5 mm ovanför 
sockellisten. Sockelisten skall geras som på bild.
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I våtrum används en sockellist som monteras minst 60 mm 
från färdigt golv. Alla lister rengörs innan användning med 
Fibo Clean. Lägg fogmassa på baksidan av listen nedanför 
skruvhålen och montera listen vågrätt.
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Rengör noten och påför fogmassa innan skivan monteras. 
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Montera Fibo väggskivor 
på betong eller annan stenvägg

 

Samtliga skivskarvar och lister skall alltid fogas. Glöm ej bort att foga mellan skiva  

och sockellist. Fibo Wipes används endast mot laminatytan. Använd Fibo Adhesive till att  

fästa skivan på väggen. Som fogmassa rekommenderas Fibo Seal. Denna är godkänd  

av SINTEF Community och i enlighet med ETAG 022.
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Ta mått uppe och nere på skivan, kom ihåg att mäta inne i
listen. Testmontera utan fogmassa. Rengör list, sågad yta, 
och klickprofil. OBS! Skivan måste monteras i lod.
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*Denna monteringsanvisning gäller för utrymmen ovan jord, för källare eller motsvarande ta kontakt med vår kundtjänst.



För rörgenomföringar, se våra monteringsavisningar för olika 
typer av genomföringar

FIBO SEAL

Godkänd  
fogmassa

OBS! Tätskikt, min. 
40 mm över sockel.

Fogmassa ska tränga ut längs hela listen på bägge sidor.
Överflödig fogmassa tas bort med Fibo Clean, Fibo Sealing 
Tool fogkloss och Fibo Wipes.

Vik skivan på plats och klicka dit den. En skruv i toppen  
på skivan kan fästas om det är nödvändigt för att hålla  
skivan på plats. Denna döljs av taklist.

Den första skivan på väggen skall fästas enligt bild.

För att monteringen ska vara godkänd och garanti ska gälla 
måste alltid godkänd fogmassa, Fibo Seal, användas. Se bild 
för hur fogmassa ska påföras.

Fogmassan måste täcka hela listen. Överflödig fogmassa 
rengörs med Fibo Clean, fogkloss och Fibo Wipes. Den synliga 
delen av den 2-delade hörnlisten måste följa skivans höjd så 
att öppningen för fogmassan i sockelprofilen får samma  
höjd runt hela hörnet.
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Rengör noten och påför fogmassa innan skivan monteras.
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Inga skruvar behövs i klicklåset på de återstående skivorna  
på samma vägg. 

Måtta noggrant in mot hörnlist. Dra av 1-2 mm från mått
innan kapning. Testmontera utan fogmassa.
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OBS! Det ska tränga ut fogmassa längs hela skivan när
skivorna klickas samman. Spraya Fibo Clean på överflödig
fogmassa. Ta bort med Fibo fogkloss. Torka bort eventuell
kvarvarande fogmassa med Fibo Wipes.
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Är det mellanrum mellan skiva och list fylls även det med
fogmassa. Lägg på en sträng på ca. 5mm fogmassa längs
hela skivan på bägge sidor om listen, ungefär 4-5mm ut på
skivan. Täckprofilen monteras nedifrån och upp och skjuts
in i innerprofilen. Använd eventuellt en slagkloss i plast.  
(Slå försiktigt.)
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Upprepa appliceringen av lim som beskrivits tidigare.
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