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Moelven 
Interiørpanel

MONTAGEVEJLEDNING

Begynd monteringen langs den længste væg i lokalet. 
Notsiden vendes mod gulv, ved vægbeklædning og 
mod væg ved loftbeklædning.
Sørg for at det første bræt sidder lige. 

Afkort sidste stykke, og start med det over
skydende stykke i næste række (min. 60 cm).
Et det afkortede stykke mindre end 60 cm,  
tages nyt bræt.

Saml stykker i fer/not (A) eller med flyvende 
samling (B). Lim sammen med PVA lim.

Forskyd samlinger 60 cm så de ikke ligger over 
hinanden. Kontrollér at de er i vater  
på mindst hver 5. række.

Afslut med skyggeliste.
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Opbevaring/udpakning
Moelvens træprofiler skal opbevares i minimum 48 timer i original emballage 
på strøer på et plant underlag i det rum, hvor panelerne skal monteres.
Lav små udluftningshuller i folien under opbevaringen. Bundterne må først 
åbnes efterhånden som profilerne monteres. Det rum, hvor profilerne skal mon
teres, skal være tørt og opvarmet (ca. 20 grader), og den relative luftfugtighed 
skal være min. 40% og maks. 60%.

Et godt forarbejde
Moelvens interiørpanel kan monteres både på loft og væg.
I rum, hvor rummet ovenpå eller ved siden af er opvarmet, skal der normalt 
ikke monteres dampspærre. Det skal der heller ikke, hvis der i forvejen ligger 
en dampspærre i konstruktionen. Beklædninger i vådrum, mod koldt hulrum 
eller på ydervægge, skal derimod altid forsynes med en godkendt damp
spærre i henhold til gældende bygningsreglement.
Opsæt et velafrettet, plant underlag af lægter eller brædder. Er det gamle 
underlag skævt, skal dette rettes op. Ved nybygninger skal der altid kryds
forskalles pr. 60 cm. Maksimal lægteafstand målt fra midt til midt (cen
terafstand) må ikke i noget tilfælde overstige 60 cm, hvorfor der ikke må 
monteres direkte på spærfødderne, som normalt ligger med en afstand på 
90–100 cm.
Hvis lægteafstanden på 60 cm overskrides er der risiko for, at profilerne 
”slår sig” og dermed ”skubber” de næste profiler, hvorved der kan opstå 
mellemrum mellem profilerne.
Mål bredden af rummet og udregn bredden af den sidste række profiler. Hvis 
den sidste række bliver for smal, tilpasses den første række. Profilerne må 
ikke ”trækkes” i fer og not for at få det til at gå op med hele profiler i sidste 
række.

Efterbehandling og vedligeholdelse
Ubehandlede Moelven træprofiler kan med fordel behandles med lud eller 
panellud inden montering. Overfladebehandlede Moelven træprofiler er færdig
behandlede fra fabrik med enten en laserende hvidtonet voks eller en dækkende 
hvid maling. Den hvidtonede voks kræver ikke yderligere behandling inden ibrug
tagning. 

Læs venligst HELE montagevejledningen inden du begynder

Montagevejledning til Moelven Attityd, Effekt og Trend massive træpaneler


