
Montagevejledning

Produktbeskrivelse 
NORTO Dahl er vægbeklædning- og dekoration fremstillet af træklodser fra ubehandlede fyr-
retræsstolper. Træklodserne måler 80x80 mm og varierer i tykkelser på 10, 15 og 20 mm. Klod-
serne er limet fast på en MDF-plade med undtagelse af hvert hjørne, hvor pladen fastgøres med 
montageskruer. Hver kasse indeholder 5 plader med påsatte klodser, klæbemiddel samt løse 
træklodser, som påføres lim og monteres direkte på MDF-pladen henover montageskruerne.

Før montagen 
Ved montagen skal pladerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. 
Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før monteringen skal 
pladerne placeres i et rum på ca. 20⁰ C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved 
en luftfugtighed på mellem 40-60 %. For yderligere informationer om produktet henviser vi til 
produktbladet og www.norto.dk.

Dette skal du bruge 
Til montagen anbefaler vi at benytte 4,0 x 40 mm skruer til opsætning på mur og 4,0 x 25 mm 
skruer til montering på træ. Brug et vaterpas for at sikre, at pladerne er i lod og vater. 

Vedligeholdelse 
Som udgangspunkt skal NORTO Dahl ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve træklodser-
ne engang imellem. Da fyrretræ er et naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk. 
NORTO Dahl er et naturprodukt af genbrugstræ, og derfor har nogle af træklodserne knaster og 
marv. Træklodserne kan overfladebehandles med olie eller maling efter eget ønske.

Se bagsiden: Sådan monterer du NORTO Dahl.
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Sådan monterer du NORTO Dahl

4,0 x 40 mm skruer
til montering på mur

4,0 x 25 mm skruer
til montering på træ

Pladen sættes i lod / vater

Løs klods

Principskitse for montage af flere 
plader. Løse klodser påføres 
klæbemiddel i 2 paralelle linjer.
Klodserne sættes i mellemrum.

Se mere omkring montering på www.norto.dk
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