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Montagevejledning 
 

 

 

Produktbeskrivelse 

NORTO Munk er en bæredygtig vægbeklædning af aflange ubehandlede fyrretræslister. 

Vægbeklædningen er fremstillet af upcyclet resttræ, der oprindeligt skulle have været produceret til 

eksempelvis hylder, borde eller skabe. Fyrretræslisterne fås i forskellige længder og tykkelser, da 

dimensionerne afhænger af det resttræ, der opstår i produktionsprocessen. Fyrretræslisterne har fer 

og not i siderne, så de kan monteres på væggen i mønstre efter eget valg. 

Før montagen 

Ved modtagelsen skal trælisterne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. 

Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før monteringen skal 

trælisterne placeres i et rum på ca. 20 ⁰ C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved 

en relativ luftfugtighed på mellem 40-60 % RF. Vi anbefaler at montere trælisterne i et rum med en 

generel luftfugtighed på max 60 %. Vi henviser desuden til gældende bygningsreglement. Yderligere 

informationer forefindes i produktbladet og på www.norto.dk. 

Dette skal du bruge 

NORTO Munk trælisterne skal monteres på væggen udenpå forskallingsbrædder på minimum 19x45 

mm i en afstand på max 600 mm fra midt til midt af forskallingsbrædderne. Vi anbefaler at anvende 

dykkere i en passende længde og fastgøre dykkerne med sømpistol. Dykkerne skal sømmes skrå ned i 

trælistens fer, hvorefter listerne forsigtigt sættes sammen i fer og not.   

Det er den enkelte montørs ansvar at sikre, at NORTO Munk monteres korrekt i henhold til 

montagevejledningens anvisninger. Hvis der skal flyttes stikkontakter og lign. i forbindelse med 

montagen, skal der benyttes en elektriker. Se også gældende bygningsreglement. 
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Vedligeholdelse  

Som udgangspunkt skal NORTO Munk ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve panelerne 

engang imellem. Træet må ikke komme i direkte kontakt med vand ved rengøring. Da fyrretræ er et 

naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk. NORTO Munk er et naturprodukt af 

resttræ, og derfor har trælisterne knaster, årringe og marv. Trælisterne kan overfladebehandles med 

olie, lud, bejdsning eller maling. 

 

Sådan monterer du NORTO Munk 

 

NORTO Munk trælisterne skal monteres udenpå forskallingsbrædder på væggen i henhold i 

gældende bygningsreglement. Forskallingen skal være min. 19x45 mm og med en afstand på max 600 

mm fra midt til midt af forskallingsbrædderne.  
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Til montagen af NORTO Munk anbefaler vi at fastgøre trælisterne med dykkere i passende længde 

med en sømpistol. Dykkerne skal sømmes skrå ned i trælistens fer, som vist på tegningen, for at 

fastgøre trælisten på forskallingen. Herefter kan trælisterne sættes forsigtigt sammen i fer og not. 

Tilskær listerne så de passer med målene på den pågældende væg. Brug evt. afskårede lister til at 

starte en ny række med. På den måde opstår der ikke yderligere spild, da hele længden af trælisten 

kan anvendes (se forrige tegning). Tilpas også trælisterne i forhold til stikkontakter og lignende. 

Se mere omkring montering på www.norto.dk 
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