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Gratulerar till dit köp av WoodWall
I er sändning hittar ni en eller flera skivor med WoodWall samt en påse med skruvar och plugg både
för gips och betong. Har ni beställt kantlister så bör även dessa finnas i samma leverans.
Varje paket och leverans innehåller vanligtvis 1-6 skivor. Den skivan som ligger nederst i paketet är
fastskruvad i en träram för att förhindra skador under transporten. Skruva bort skruvarna med en
stjärnmejsel för att frigöra den skivan.
Montering
Varje skiva har ett nummer skrivet på baksidan som
anger monteringsordningen.
Passa ihop skivorna enligt bilden där björkveden på
skiva nr 2 går in över skiva nr 1 och täcker skarven.
Fortsätt sedan med nästa skiva på samma sätt.
Det är viktigt att sätta den första skivan rakt.
Använd vattenpass, laser eller mät noga när ni skruvar fast den. När ni sedan fortsätter med skiva nr 2
så behöver ni bara montera den mot den första
skivan. Sitter den första skivan rätt så behöver ni
inte mäta mer utan fortsätter på samma sätt med
resten av skivorna.
Användning av gips- eller betongplugg
Om väggen är av gips eller betong så rekommenderar vi att ni använder gips - eller betongplugg.
Håll upp skivan på plats och markera i varje hål vart
ni ska sätta pluggen. Lyft sedan bort skivan och
skruva in gipspluggen där hålen är. Vid betongvägg
borrar ni med en 5,5 mm betongborr och knacka
sedan in betongpluggen i hålen.

Alternativ monteringsmetod med skruvhål centralt på skivan
Ett alternativ till standardmonteringen beskriven ovan är att placera 1-2 skruvar centralt på varje skiva.
Detta innebär färre skruvhål i väggen samt att ni eventuellt kan hitta en byggregel att fästa i.
Håll upp den första skivan där den ska monteras. Hitta en punkt nära mittpunkten mellan två vedträn
och borra med en 4 mm borr genom skivan och en bit in i väggen bakom. Lyft sedan ner skivan. Är
väggen av gips så sätter ni en gipsplugg exakt där borrhålet är. Vid betongvägg så borrar ni hålet i
väggen med en 5,5 mm betongborr och sätter sedan in betongpluggen. Håll sedan upp skivan igen och
skruva fast skivan. Fortsätt sedan med nästa skiva på samma sätt.
Montering av kantlister
Om ni även tänker montera kantlister så föreslår vi att ni lägger in kantlisterna från början, annars
måste ni skruva ut alla skruvar för att stoppa in listerna. Skruva inte åt skruvarna hårdare än att ni kan
röra på listerna. Då listernas hål är större än skivornas så innebär det att ni kan justera listerna placering för bästa slutresultat innan ni slutligen drar åt skruvarna efter att alla skivor och lister monterats
på väggen.
Väljer ni centralmontering av skivorna med egna skruvhål så avslutar ni monteringen med att skjuta in
listerna under skivan. Normalt så hålls listerna på plats av skivans tryck mot väggen annars använder
ni skruvarna. Vill minimera håltagningen i väggen så kan ni använda dubbelhäftande tape.
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