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- INSTRUKTION - 
Montering Ribwall
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INNAN DU BÖRJAR! 
Golvabia Ribwall är endast avsedd för montering inomhus. Förvara panelerna i oöppnad 
förpackning i det rum där de ska monteras under minst 12 timmar innan montering.  
Detta för att materialet ska acklimatiseras korrekt. 

Läs igenom hela anvisningen och välj sedan den monteringsmetod som passar bäst för 
ditt sammanhang. 

Förbered underlaget. 
För bästa resultat och för att undvika skador på panelen måste underlaget förberedas. Se till 
att underlaget är helt plant och lämpligt för montering, oavsett om panelen ska limmas eller 
skruvas fast. Börja med att:  
- Ta ner krokar, lister och andra utskjutande föremål från monteringsytan.  
- Ta ner eluttag och strömbrytare. OBS! Ha koll på bakomliggande elledningar för att inte råka 
skruva i dessa. Se Fig.1 för instruktioner om återmontering av uttag/strömbrytare. Anlita en 
behörig elektriker till alla elarbeten. 
- Kontrollera om monteringsytan är rak. Vid sneda och ojämna underlag rekommenderas att 
vidta åtgärder för att rikta upp underlaget. 

Rekommenderade verktyg vid montering.
- Skruvdragare 
- Långa bits
- Hålborr
- Patronspruta
- Tumstock
- Vattenpass eller laserpass
- Vinkelhake
- Blyertspenna
- Brytbladskniv
- Maskeringstejp till sågning

Avslut och hörn. 
Golvabia Ribwall kan monteras både heltäckande och som enstaka sektioner. Se nedan  
rekommendationer för olika typer av avslut och hörn. 

Ytterhörn Innerhörn Fritt avslut

Panelerna placeras omlott över hörnet så att den överhängande ribben ligger dikt an mot  
kanten av den mötande panelen. Samma princip med omlottplacering används vid innerhörn. 
Vid fria avslut skär man bort den utstickande filtbaksidan med en vass brytbladskniv: placera 
panelen på ett plant underlag plant och skär försiktigt utmed hela ribben. Tänk på att skära 
försiktigt så att inte ribben skadas. 

Sågning
Vid sågning rekommenderas 
att man förtejpar snittet med 
maskeringstejp för att undvika 
flisning. använd en fintandad 
såg. Efterputsa snittet lätt med 
ett fint sandpapper. 

Skötsel
Vid behov, dammsug eller torka av panelen med en mjuk och lätt fuktad trasa. Undvik starka 
rengöringsmedel och vassa föremål. 
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Mät ut och ta upp hål  
med hjälp av ett hålsåg för  
placering av uttag/eldosor. 

OBS! Vid återmontering av 
redan befintlig el, använd  
alltid påbyggnadsring  
till apparatdosor.

Monteringsalternativ 1: Skruva på befintlig yta
Varje panel monteras med 15 st svart montageskruv (säljs separat). Skruva genom filtväven 
mellan ríbben. Använd en bitsförlängare för att inte skada ribborna. Se till att skruven fäster  
ordentligt i väggen bakom, men dra inte hårdare än att skruven ligger jäms med filtväven. 
Undvik att försänka skruven. 

Viktigt! Golvabia Ribwall inte är avsedd för att bära någon vikt. Vid montering av hyllor eller annan inredning 
skall denna fästas i väggen bakom panelen. Använd rätt sorts skruv som avsedd för ändamålet och väggens 
konstruktion. 

Fig. 1
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Monteringsalternativ 2: Skruva på reglar
Önskar man ytterligare ljuddämpning så kan väggen reglas och isoleras. Fäst 45x45 reglar  
horisontellt med 60 cm c-c direkt i väggen. Isolera mellan reglarna med 45 mm tjocka  
isoleringsskivor.  Montera sedan varje panel med 15 st svart montageskruv (säljs separat).  
Skruva genom filtväven mellan ríbben och fäst i den bakomliggande regeln. Använd en  
bitsförlängare för att inte skada ribborna. Se till att skruven fäster ordentligt i regeln bakom, 
men dra inte hårdare än att skruven ligger jäms med filtväven. Undvik att försänka skruven. 

Viktigt! Golvabia Ribwall inte är avsedd för att bära någon vikt. Vid montering av hyllor eller annan inredning 
skall denna fästas i väggen bakom panelen. Använd rätt sorts skruv som avsedd för ändamålet och väggens 
konstruktion. 

Mät ut och ta upp hål  
med hjälp av ett hålsåg för  
placering av uttag/eldosor. 

OBS! Vid återmontering av 
redan befintlig el, använd  
alltid påbyggnadsring  
till apparatdosor.

Fig. 1

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm



Montering Golvabia Ribwall (E1)  |  s.5

Monteringsalternativ 3: Limma
På raka gips och betongväggar går det utmärkt att limma Golvabia Ribwall direkt på väggen. 
Använd ett snabbhärdande monteringslim. OBS! Se till att ytan är helt torr och fri från smuts och 
damm. Om väggen lutar skall panelen även fixeras med skruv, vi rekommenderar Mapei MS45.

Viktigt! Golvabia Ribwall inte är avsedd för att bära någon vikt. Vid montering av hyllor eller annan inredning 
skall denna fästas i väggen bakom panelen. Använd rätt sorts skruv som avsedd för ändamålet och väggens 
konstruktion. 

Mät ut och ta upp hål  
med hjälp av ett hålsåg för  
placering av uttag/eldosor.  
OBS! Vid återmontering av 
redan befintlig el, använd  
alltid påbyggnadsring  
till apparatdosor.

Fig. 1
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Allmänt: 
Fel eller brister i levererad vara måste reklameras innan varan installerats eller bearbetning  
påbörjats. Kontrollera alltid materialet före montering. Reklamationer godkännes ej om dessa 
avviker från branschens vanliga riktlinjer eller utanför ramen för gällande normer. 
Medföljande monteringsanvisning ska följas. Reklamationer avseende transportskador ersättes 
endast om mottagaren erhållit fraktens skriftliga bekräftelse på frakthandlingarna. Ersättnings-
kraven ställes till transportföretaget. Om ej annat avtalats gäller ABM 07. (Allmänna bestäm-
melser leveranser av byggmaterial) I den händelse säljaren skall ansvara för ominstallation 
skall ABS 18 gälla. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet.


