Tak och vägg

Byggelits färdigbehandlade
tak- och väggskivor i Elitsortimentet

Tak och vägg
– för alla rum

Nu har du möjlighet att göra det enkelt för dig när det är dags att
renovera eller bygga nytt. När du väljer Byggelits färdigbehandlade skivor för tak och vägg, gör du en vinst på många sätt. Även
långsiktigt. Du får ett Svanenmärkt byggmaterial som är enkelt att
montera själv. När det är uppsatt är det klart. Snyggt, snabbt och
prisvärt.
Både taket och väggen i Elitsortimentet finns i flera strukturer
och nyanser, så det är lätt att hitta någon i sin egen smak. Skivans egenskaper gör att de även klarar lite fuktiga miljöer som
badrum. Både taket och väggen fungerar utmärkt i såväl hemmet
som i garaget eller på kontoret – kort sagt en perfekt lösning för
alla rum.
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Taklist för
smarta
Sim salabim, så är taket på plats. Byggelits färdigbehandlade tak är listigt konstruerat
och enkelt att sätta upp. Allt som behövs är de vanligaste verktygen som måttstock, såg
och skruvdragare. Taket monteras med dold infästning direkt på reglar eller gamla tak.
Det gör att arbetet tar mindre tid och att resultatet blir ett snyggt tak på nolltid, utan
synliga skruvar.
Eftersom taket redan är förbehandlat, behöver du varken spackla skarvar eller tänka
på grundfärg och täckfärg – allt är redan klart. En annan fördel är att du inte behöver
tömma hela rummet på möbler, utan bara flytta undan allt eftersom. Inget konstigt,
bara smart.
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Vitlaserad ek

Vit struktur

Snövit furu

Vit topp
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Produktfakta, tak
Mönster:
Utförande:
Stomme:
Folie:
Antal skivor per paket:
Vikt per m2:
Ytans ljusbeständighet:

Vit struktur, Vit topp, Vitlaserad ek och Snövit furu
Not och fjäder på 4 sidor samt V-fog
Svanenmärkt spånskiva i kvalitet E1
Svanenmärkt miljöfolie
600 mm bredd 5 st, 300 mm bredd 5 st
8,5 kg
6 enligt DIN-norm 53389

Vit struktur/Vit topp

Snövit furu

Vitlaserad ek

Vit struktur

Vit topp

Tak: Vit struktur

Täckande format (T)
300 x 1200 mm
Bruttoformat (B)
320 x 1220 mm

T 300 x 1200 mm
B 320 x 1220 mm

T 300 x 1800 mm
B 320 x 1820 mm

T 300 x 1800 mm
B 320 x 1820 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

Tak: Vit topp

T 600 x 2400 mm
B 620 x 2420 mm

Andra format kan offereras vid förfrågan.

c/c-avstånd 600 mm

Not
Glespanel 28x70 mm

der

Fjä

c/c-avstånd max 1200 mm

c/c 300 mm

Målning
Den som vill kan givetvis måla sitt tak med vattenbaserade färger. Har taket suttit uppe en tid bör det före
målning rengöras med någon form av målartvätt.
Grundmålning
• För högsta krav på vidhäftning: Grunda med Beckers
Resistent Täckfärg eller Alcros Intensiv Täckfärg.
• För medelhöga krav på vidhäftning: Grunda med
Beckers Elegant Väggfärg, Halvblank Väggfärg GT-20
eller Alcros Bett 35, Bett 20
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Färdigmålning
• Färdigmåla med: Beckers Elegant Takfärg,
Scotte Tak, Scotte 3 eller Alcros Bell I-tak,
Milltex Helmatt 2, Milltex Plus

Tak: Vitlaserad ek. Vägg: Gryning, liggande, not och spont fyra sidor.
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Om väggar
kunde tala
Elitväggen kan dock tala för sig själv. Det är ett praktiskt alternativ för dig som tänker såväl funktion som kvalitet. Och tid. För
när det är dags att renovera eller bygga nytt vill man gärna se
snabba resultat och samtidigt veta att man gjort ett klokt val. Med
Elitväggen kan du räkna med att både reducera kostnaderna och
arbetsinsatsen.
Väggen är helt färdigbehandlad och består av folierad spånskiva. Den kan väljas i fyra olika dekorer. Elitväggen sätts enkelt
upp med dold infästning, utan synliga skruvar. När du väl satt
den på plats, är det klart. Du behöver varken spackla, måla eller tapetsera! Den passar lika bra i offentliga miljöer, kontor och
butiker, som i hemmet, garaget eller förrådet.
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Vit
glasfiberstruktur

Grå
glasfiberstruktur

Gryning

Skymning
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Produktfakta, vägg
Mönster:	Grå glasfiberstruktur/Vit glasfiber
struktur, Gryning och Skymning
Utförande:
Not och fjäder 2 långsidor samt V-fog
Stomme:
Svanenmärkt spånskiva i kvalitet E1
Folie:
Svanenmärkt miljöfolie
Tjocklek:
12 mm
Täckande format:
600x2500 mm

Bruttoformat:
Antal skivor per paket:
Vikt per m2:
Ytans ljusbeständighet:

620x2500 mm
50 st
8,5 kg
6 enligt DIN-norm 53389

Andra format och spontutföranden kan offereras.
Vid målning gäller samma rekommendationer som för taket, sid 6.

Mellan skiva A och
hörnregeln lämnas en
rörelsefog på 5 mm.

Snedfasning av kanten
på sista skivan under
lättar monteringen.

A

B

En hörnlist eller silikonfog
täcker enkelt spik eller
infästningarna i hörnet.
(Spik i skiva A täcks av
skiva B).

Skivan skruvas eller spikas dolt.
Lim behövs inte.

Våra tak och väggar finns i flera stilrena dekorer i ljusa toner som ger rummet rymd och luft.
Samtidigt speglar de vårt gröna engagemang
och är självklart miljömärkta med Svanen.

Elitväggen har oslagbara värden när det gäller
hållfasthet och infästningar!
Det är viktigt att veta vad väggen håller för och vilka infästningar som rekommenderas för vertikal belastning.
Spånskivan har generellt sett en överlägsen hållfasthet.
Tabellen här intill anger maxlast vid olika infästningar i Byggelits 12 mm tjocka väggspånskiva.

Infästningsanordning
		

Förborrning
Ø mm

Räfflad dyckert förzinkad 35x17		
Kamspik förzinkad 25x21		
Träskruv 1” nr 7		
2,5
Plåtskruv 1” x12		
3,5
X-krok 3 stift			
Rawlplug 3/16”		
10,0
Molly 4SL		
7,0

Våra gröna
tak och väggar

Max last
N

Kg

315
535
700
965
800
1450
1000

31,5
53,5
70,0
96,5
80
145
100

Flexilist
Med Byggelits flexibla list döljer du enkelt skarvar. Listen fungerar
lika bra som snygg övergång mellan tak och vägg som vid innerhörn eller ytterhörn.
Artikelnummer

Dimension

Benämning

D31040A10786

2400x50

Flexilist 50 mm Vit

D31040A10788

2400x70

Flexilist 70 mm Vit
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Ytterligare produkter för snabba resultat.
Byggelits värmegolvsystem Tempo är ett komplett
golvsystem för vattenburen golvvärme med färdigspårade
skivor och vändskivor som säljs tillsammans med värme
spridningsplåtar och rör. En smidig och effektiv lösning
för hus med vattenburen värme. Fungerar med alla slags
ytskikt, från parkett- och laminatgolv till plastmatta, linolium eller keramisk beklädnad.

Byggelit Sverige AB, Odenskogsvägen 17, 831 48 Östersund
Tel: +46 (0)63 272 00 Fax: +46 (0)63 224 60

www.byggelit.se | order@byggelit.se
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Byggelits regelgolv Contifloor har en speciellt
utformad profil som fördelar tyngden optimalt. Golvet är
patenterat och godkänt för löpande montering med skarvning mellan reglar, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Regelgolvet lämpar sig för alla typer av
bostäder och är även utmärkt för större offentliga miljöer
med hög belastning.

