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VÄGGSKYDD 

Monteringsanvisning  
 

SureProtect Endure® 

 

Materialet skall endast installeras i uppvärmda lokaler. 

1. Låt SureProtect Endure-skivan ligga plant i rumstemperatur under 24 timmar före 

installationen. Under installationen måste vägg- och väggbeklädnaden vara minst 18°C . 

Väggen skall vara torr och fri från smuts, damm, lös färg, vax och fett. Eventuella tidigare 

beläggningar som finns på väggen för att förbättra rengöring kan påverka vidhäftningen. Alla 

sådana beläggningar måste tas bort. Beroende på underlag kan grundning krävas. Om du 

monterar över en golvbeläggning som löper uppför väggen är det viktigt att den fästs ordentligt 

för att förhindra en vågeffekt längst ner på skivan. 

VARNING: Att installera SureProtect Endure skivmaterial under andra förhållanden än 

driftstemperaturen kan leda till problem som att skivorna buktar sig eller krympning. 

2. Foglisten (SPEUFT) eller en övre kantlisten (SPETC) kan användas vid installationen för att 

dölja skravar eller skapa ett avslut. Skär varje objekt till lämplig längd med hjälp av en listsax och 

skjut dem på arket innan du applicerar lim. 

3. Om kapning av skivan behövs skall du skära skivan med en kraftig verktygskniv utrustad med 

ett rakt blad, och se till att skära längs skärlinjen minst två gånger innan du skär igenom med ett 

krokblad. Vid skarvade skivor lämna ett mellanrum mellan 2 och 3 mm mellan arken för att 

möjliggöra expansion. 

4. När skivan är korrekt placerat på väggen, applicera ett jämnt tryck med en rulle över hela 

ytan för att säkerställa korrekt vidhäftning över hela skivan. 

5. Täta skarvar med silikontätning eller använd foglisten(SPEUFT). När du använder 

silikontätning är det viktigt att säkerställa att fogen och det omedelbara området är rent och fritt 

från damm och skräp. 

Monteringstips: Använd alltid en krysslaser, ett skarpt blad, en bra linjal för att göra raka snitt 

och ett multiverktyg för att såga ut svåra delar som stickproppar och rörledningar. 

Rekommenderat limprodukter för SureProtect Endure PVC-u skivor är Uzin KE2000S. Se 

www.uzin.se 

Limmet som anges nedan har testats och godkänts för att ge tillfredsställande vidhäftning av 

SureProtect Endure till underlaget och för att säkerställa brandprestanda enligt EN 13501-1.  

Gradus Limited tillhandahåller denna information endast som vägledning och det juridiska 

ansvaret för leverans och prestanda av limmet är den enskilda tillverkarens ensamma ansvar.  
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https://se.uzin.com/fileadmin/FILES/Brands/UZIN/UZIN_SE/Product_Data_Sheet/KE_2000_S_PDB_SE_0119.pdf
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Genom att tillhandahålla denna information innebär det att Gradus Limited inte vill påskina att 

andra tillverkares produkter skulle vara otillfredsställande. Användning av lim som inte 

rekommenderas av Gradus bör dock stödjas av en garanti från limleverantören för 

tillfredsställande limning och för att upprätthålla rätt brandprestanda.  

Applicering av nämnda lim måste utföras i strikt överensstämmelse med de relevanta 

tillverkarens instruktioner. Om du har några frågor angående lim, vänligen kontakta 

limtillverkaren direkt. 

Tillbehör till SureProtect Endure PVC-u skivor 

Produkt Besrkrivning 

SPEUFT  Fog- & avslutningslist / Universal Finishing Trim  

SPETC  Kantlist / Top Cap trim  

SPESC310  Kulörkoordinerad Silicon / Silicone Sealant  

 


