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Viktigt innan du börjar montera

RappWall - tre olika monteringssätt

Släpp in naturen - Rappgos fondvägg i äkta trä!
Gör ditt hem till en naturskön zon där man finner ro och hämtar ny energi. Med fondväggen  

RappWall Design bjuder du in naturen i ditt hem och skapar en härlig atmosfär med levande material. 

• Låt väggplanken ligga 48 timmar ouppackade i 18–21° C. Packa upp paketen efter hand som montering sker.
 
• Använd aldrig tejp direkt på väggplankets yta. 

• Den relativa luftfuktigheten (RF) ska före, under och efter montering – dvs. alltid – vara mellan 30 och 60%.
    Permanenta skador i brädorna kan uppkomma om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.

• Tillfuktare ska användas om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.

• Lämna alltid en rörelsefog på 1,5 mm per breddmeter mot alla fasta föremål, gärna 8–12 mm.  

• Avsyna alltid brädan noga före montering. Monterad bräda är godkänd bräda.

1. Skruva mot redan existerande reglar

Vi rekommenderar detta tillvägagångssätt om ni vet vad befintliga reglar finns, oftast cc 60 cm, eller om det sitter en 
OSB-skiva bakom gipsskivorna. Skruva då väggplanken med träskruv och säkerställ att den sitter mot regel eller OSB-skiva. 
Följ steg 6-9
 

2. Skruva mot nymonterade ytterreglar

Alternativ montering är att sätta upp reglar på vägg, (detta tillvägagångssätt illustreras på kommande sidor) och skruva 
fast väggplanken mot reglarna. Observera att detta alternativ gör att väggen bygger ut mer. Följ steg 1-9

3. Sättlimma mot vägg

Väljer ni att sättlimma väggplanken mot vägg är det viktigt att ni vänder er till er lokala bygghandel och köper korrekt lim, 
samt följer limmleverantörens rekommendationer. Här är det viktigt att lim appliceras på hela väggplankan och inte enbart 
på ett fåtal platser. 
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Kontrollera vägg 
Kontrollera den vägg ni ska göra om till 

en fondvägg så att den är jämn, använd 

ett vattenpass.  Avvikelse får inte 

överstiga 2 mm per varje 2 meter. 

Kontrollera vägg 
Montera reglar med skruv. Observera att 

skruvhuvudet inte sticker ut.

Montering 
Skruva fast på varje regel med träskruv 

i låssystemet.

Mät ut för reglar 
Märk och mät ut  de platser där reglar av 

trä ska monteras. Normal snittstorlek är 

18 mm x 60mm. Montera den första reglen  

10 cm från väggkant/hörn

Kontrollera reglar 
Reglarna ska skapa en jämn yta. Kontrollera  

det med vattenpass på minst 3 reglar. Jämna 

ut konstruktionen med t.ex. plywood om det 

behövs. Avvikelse får inte överstiga 2 mm per 

varje 2 meter.

Nästa plank 
Nästkommande brädor sammanfogar vi med 

varandra med hjälp av monteringslim samt  

träskruv. Varje bräda fäster man mot reglarna 

med träskruv. Oavsett låssystem ska  

väggplanken skruvas fast mot reglar/vägg

Avstånd reglar 
Avstånd mellan reglar får inte överstiga 

cc 60 cm.

Montering av första plankrad 
För att avsluta med en hel planka upptill 

rekommenderar vi att justeringar görs på första 

raden. Mät därför väggens höjd och såga 

därefter första plankan så att det är möjligt 

att avsluta med en helplanka. Observera att 

den första plankan inte bör vara smalare än 5 

cm. Om den blir det rekommenderas att den 

första och sista plankraden långsågas lika för att 

därmed kunna få ett bra utseende på väggen. 

Applicera trä eller monteringslim på reglarna 

och skruva, i linje med bild 7, därefter direkt i 

brädans överkant/låssystem, se detaljbild.

9. Dekorlist 
För ett snyggt avslut kan man kapa  

väggplanken i ytterkant (start- och slutbit)  

och därefter applicera monteringslim och  

fästa en smakfull dekorlist.  

Så här monterar du RappWall mot nya ytterreglar  
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