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TS SIGNATUR LOFT  MONTAGE
• Fyrtræ´s loftbræt - profi leret for skjult sømning 
• Knastrent - Ingen gennemslag af knaster
• Ekstra nedtørret

• Spartlet og efterpudset, heldækkende hvid maling

Opbevaring/Udpakning.

Kontrollér panelerne i dagslys inden montering. 
Paneler med synlige fejl, herunder eventuelle unatur-
lige farveforskelle, skal frasorteres inden montering, 
og der skal straks reklameres til forhandleren. Da 
træ ”suger” forskelligt, kan der forekomme mindre 
naturlige glansforskelle på panelerne, hvilket ikke er 
reklamationsberettiget. Eventuelle reklamationer skal 
ske før montering, ellers bortfalder reklamationsret-
ten. Gældende bygningsreglement skal som minimum 
overholdes, dog skal eventuelle skærpede krav i 
denne vejledning altid overholdes for at opretholde 
reklamationsretten. 

Desuden henvises der til Træinformations vejledning 
”TRÆ fakta 01 – Lofter af profi lbrædder”. 

Træpaneler skal opbevares i minimum 48 timer i 
original-emballagen på strøer på et plant underlag i 
det rum, hvor panelerne skal monteres. Lav små ud-
luftningshuller i folien under opbevaringen. 

Bundterne må først åbnes, efterhånden som pane-
lerne monteres. Tag fra 4 – 5 bundter skiftevis under 
hele monteringen. 

Det rum, hvor panelerne skal monteres, skal være tørt 
og opvarmet, det vil sige, at temperaturen skal være 
ca. 20 grader, og den relative luftfugtighed skal være 
min. 40% og maks. 60%.. 

Montering:

Bygningsreglementet skal altid som minimum opfyldes. 

Bundterne må først åbnes, efterhånden som pane-
lerne monteres. Tag fra 4 – 5 bundter skiftevis under 
hele monteringen. 

TS Signaturloft sømmes pr. max 60 cm og skal slåes 
helt sammen. Underlaget skal være plant og udført 
håndværksmæssigt korrekt.  Stil sømpistolen så tryk-
ket  ikke ”smadrer” noten.

TS Signaturloft er profi leret så de kan udføres med 
skjult sømning, man sømmer i notsiden som så dæk-
kes af den næste fer. Fronten fremstår nu derefter 
uden søm huller.

Panelerne over sømfast underlag (lægte/loftforskal-
lingen). Lim altid med en PVA trælim, forskyd sam-
lingerne så man får en en fl ade med et ensartet 
udtryk. 

Brædderne skal altid renskæres ved samlingerne

Gode tips.

Mål bredden af rummet og udregn bredden af den 
sidste række paneler. Hvis den sidste række bliver for 
smal, tilpasses den første række. Panelerne må ikke 
”trækkes” i fer og not for at få det til at gå op med 
hele paneler i sidste række

Begynd monteringen ved den længste væg med notsi-
den mod væggen, hvis der er tale om fastgørelse med 
dykkere (paneler mod vægge skal grundet brandtek-
niske krav monteres tæt til væggen). Juster/sav feren 
af første panel i længderetningen, så panelet slutter 
tæt til væggen. Brug en snor for at sikre, at den første 
række er lige. Gentag kontrollen for hver 5. række. 

Slå aldrig direkte på panelerne, brug en slagklods. 
Husk at slå panelerne helt sammen (for hver række). 

Samling i længderetningen: Paneler uden fer og not i 
enderne samles over sømfast underlag (lægte/loftfor-
skallingen). Lim altid

Udtørring af rummet.

Brændeovne / varme pumper kan i nogle tilfælde 
udtørre rummet ekstremt hårdt, specielt brændeovne 
vil nedsætte den relative luftfugtighed betragteligt i 
boligen. Sådanne tilfælde vil ikke blive betragtet som 
reklamationsberettiget. Ved at følge denne vejledning 
nøje, kan eventuelle problemer til dels modvirkes.

Denne anvisning skal betragtes som vejledende, lige-
som der tages forbehold for specielle forhold.


