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L O F T - I N S P I R AT I O N

Forestia Inspiration
Hvad enten du bygger nyt eller renoverer, kan du opfylde drømmen om et flot og stilfuldt loft
med Forestia Inspiration. Et flot loft sætter prikken over i`et og hæver byggeriets værdi.
Med Forestia Inspiration har du mulighed for at gøre noget ekstra ud af dit loft og sætte dit
personlige præg her på.
Dekorerne er tidløse og harmonerer med interiøret, uanset hvilken stilart du foretrækker. Loftet
beholder sit udseende år efter år. Har du først monteret Forestia Inspiration, behøver du aldrig
mere tænke på vedligeholdelse.
Overfladefolien er modstandsdygtig over for støv og skidt, og er derfor meget let at holde ren.
Ønsker du en anden farve efter nogle år, så er det ikke noget problem. Forestia Inspiration kan
nemlig fint overmales

Forestia Inspiration
En spændende løsning der holder
Forestia Inspiration:
Tykkelse: 12 mm
Nettomål : 300 x 1200 mm
Bruttomål: 320 x 1220 mm

Her ser du foliestrukturen på Forestia
Inspiration.
Vi gør opmærksom på at farven i
brochuren afviger fra originalen.

Dekor - Hvid Inspiration 14TFL

Godkendelser:

Promoting sustainable forest managementFor more info - "www.pefc.org"

Dekor - Ask Laseret 305

Forestia Hvid Inspiration 14TFL

Loftet kan bruges i alle boligens rum - også i godt
ventilerede vaskerum og badeværelser.
I monteringsvejledningen som følger på de
næste sider, vil du se, at det er enkle principper,
der ligger til grund for monteringen.

Montering af Forestia Inspiration
GENERELT
Forestia Inspiration påvirkes af ændringer i luftfugtigheden (fig. 1). Fugtindholdet ved levering fra fabrikken
er 5-8%, svarende til en ligevægtsværdi for relativ fugtighed (RH) på 20-50%. Fugtigheden i bygningen skal
styres ved hjælp af ventilation og opvarmning.
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ANVENDELSESOMRÅDER
- Alle rum, hvor der ikke er fastsat krav om fugtbestandige materialer (klimaklasse 1).
- Ventilerede bryggersrum og badeværelser i boliger.

TRANSPORT, OPBEVARING, HÅNDTERING
Skal beskyttes mod fugt under transport og opbevaring. Skal altid opbevares indendørs i uåbnet emballage.
MONTAGEUNDERLAG
Pladerne monteres på lægter med en tykkelse på mindst 30 mm og en afstand på 300mm fastgjort på tværs
af spærfag eller bjælker. Montèr en dampspærre mellem bjælker og lægter (fig.2).
Alle frie ender mod væg og andre faste konstruktioner,
skal understøttes med samme lægtedimension som
resten af loftet. Ved renovering kan pladerne monteres
direkte på det eksisterende loft.

Fig. 2

Montering af Forestia Inspiration
MONTERING
Bygningen skal være lukket, ventileret og tilpas tør, og der skal være tændt for varmen. For at få en jævn
afslutning af mønsteret mod væggen, og for at man skal tilskære så lidt som muligt, bør man tegne en målskitse af loftet.
Når pladerne monteres oven på andre materialer, der har et højere fugtindhold, bør man montere en dampspærre mellem materialerne for at undgå, at pladerne absorberer fugt og dermed udvider sig for meget.
Pladerne kan monteres på langs (fig. 4) eller på tværs (fig. 2) af lægterne, og der skal være en afstand på
mindst 10 mm ved vægge, søjler og andre permanente konstruktioner. Der sømmes i noten med varmgalvaniserede firkanthoved-søm med en længde på mindst 35 mm eller tilsvarende, og med en afstand på
150 mm. Hvor pladerne monteres på tværs af lægter (lægte-afstand 300mm) fæstnes enderne altid i
2 punkter. Altid endestød over en lægte. Man kan også bruge klammer, med lige ryg, en bredde på mindst
10 mm og benlængde på mindst 35 mm.
NB! Trykket fra klammepistolen skal justeres nøje så klammerne ikke skydes igennem noten!
Hvis man bruger skruer, anbefaler vi specialskruer med fladt hoved.
Søm/klammer/skruer må ikke være undersænkede, men de skal flugte med overfladen i noten (fig. 3).
NB! Pladerne må ikke trykkes tæt sammen, og samlingerne må ikke limes.
Fig. 3

Fig. 4

Forestia Inspiration er fremstillet til skjult befæstigelse. Det betyder at pladerne i hovedreglen befæstiges
på 2 sider, mens resten af befæstigelsen udgøres af fer/not samlingen med nabo-pladerne.
DER STILLES DERFOR STORE KRAV TIL UDFØRELSEN AF BEFÆSTIGELSEN!
Eventuelle skyggelister må ikke presses alt for stramt mod pladerne. Det kan medføre små rynker i filmen
som følge af bevægelser i strukturen.
Hvis man senere skal male skyggelisterne må der ikke komme maling på loftpladerne, da dette også kan medføre
små rynker i folien ved eventuelle bevægelser i konstruktionen.

Montering af Forestia Inspiration
TIPS
• Hvis man bruger håndsav, skal man placere pladen med filmen opad. Hvis man bruger en fintandet stiksav
eller en elektrisk rundsav, skal filmen vende nedad.

• Vi fraråder elektrisk loftsvarme i panellofter, hvor der anvendes Forestia Inspiration.
• Forestia Inspiration kan vaskes med alle almindelige ikke-fedtende rengøringsmidler. Hvis loftet damprenses, må temperaturen ikke være for høj. Dette kan tilgodeses ved at bruge en begrænset mængde damp,
dobbeltfoldet klud og jævne dysebevægelser.
• Forestia Inspiration kan om nødvendigt overmales. Overfladen rengøres med en svag salmiakopløsning, og kan
derefter males uden at grunde først. . Det anbefales at bruge acrylmaling i glans 07 eller 10, og det er som regel
nok med et lag.
• Forestia Inspiration er fint egnet til isætning af indbygningsspot.

N.B!
Ved montering af alle indbygningsspot anbefales det at benytte
”Down-light kasser” for fysisk at forhindre isolering i at falde
ind på eller over lyskilden.

GENEREL INFORMATION
Spånpladeproduktet er fabriksfremstillet. På trods af omhyggelig kvalitetskontrol kan det ske, at der sendes
defekte plader ud af fabrikken. Det anbefales således, at brugeren undersøger produktet før montering.
Vores data og anbefalinger er baseret på vores erfaringer. Det er meningen, at de skal hjælpe forbrugerne
med at finde den bedste arbejdsmetode og med at opnå de bedst mulige resultater. Forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for ukorrekt brug af produkterne.
Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
Producent: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehydklasse E1.
Brandklasse D-s2, d0 - i henhold til EN 13986
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Tlf.: +47 38 13 71 00
www.forestia.no
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Salgskontor i Danmark:
A. Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 BRØNDBY
Tlf. 43962211
Fax. 43631724
E-mail: rindom@rindom.dk
Web: www.rindom.dk

