
Komplettera med  
Regina® taklister

Regina Tak Pärlspont Dekor

Regina Tak Klassisk Dekor Regina Tak Linje Dekor

Regina® Tak Dekor 

Monteringsanvisning

Regina Tak Klassisk Dekor
Regina Tak Pärlspont Dekor
Regina Tak Linje Dekor

Med panelskivan Regina renoverar du snabbt 
snyggt och enkelt – utan att behöva slipa,  
spackla eller måla. 



Läs innan du monterar 
Regina® Tak Dekor
Förvaras på torrt, plant och stabilt underlag i oöppad 
förpackning innan montering.

Acklimatisering
Lagra Regina i 18–20° och 35–65% relativ luftfuktighet. 
Regina ska anpassas till rummets klimat minst 48 timmar  
innan panelskivorna monteras.

Våtrum
Panelskivorna kan monteras i alla rum, även i väl ventilerade  
(enligt norm) badrum. Måla kapade kanter med våtrums
anpassad färg.

Stora rum
Om taket är mer än 10 meter långt behöver du göra en 
 expansionsfog som tillåter skivorna att expandera   
(täck skarven med en list).

Kontrollera produkten
Kontrollera varje panelskiva innan du sätter upp den,  
så att det inte finns några synliga fel.

Reklamationer
• Reklamera synliga och uppenbara  

defekter innan montering.
• Skivor som krymper eller sväller som  

en följd av förvaring i för låg eller hög 
luftfuktighet är inte reklamationsgrundande.

Montering på glespanel, välj mellan:

Spik: Elförsinkad spik med  
 platt huvud (1,7 x 35 mm)

Skruv: Byggskruv (4,2 x 35 mm)

Klammer:  Klammer med rak, platt rygg  
 (ryggbredd 10,5  11,5 mm.  
 Minst 25 mm långa ben)

 Samt komplettera med sättlim  
 eller konstruktionslim

• Skivorna monteras med så kallad dold  
infästning med spik, skruv eller klammer i noten.

• Spik, skruv respektive klammer ska försänkas 
försiktigt och endast i nivå med notens yta.

• Används spikpistol ska trycket justeras  
så skivorna inte skadas.

Montera på glespanel 28 x 70 eller 22 x 95 mm 
som spikas fast i takstol på c/c 390 mm.
Obs! Första och sista skivans kortsida ska, vid 
väggen, fästas i en kortling som  monteras mellan 
glespanelerna eller mot väggen.  Skivorna ska även 
limmas mot glespanelen (använd lim med direkt 
hugg). Lägg en lim sträng utefter båda långsidorna.

Första och sista skivan sågas till för att passa 
takets bredd. Börja i ett hörn. Montera hela första 
raden i längdriktning. Limma kort skarvarna. Lägg 
lim på fjäderns baksida och skarva ihop. Fäst med 
1 st spik/skruv/ klammer var 150 mm på långsi
dan samt i alla hörn. Andra raden monteras så 
änd skarvarna förskjuts minst 300 mm.

Lämna ett avstånd på ca 510 mm mellan  
panelen och väggen. Avståndet täcks sedan  
med Regina taklist.
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Montering på glespanel,  
c/c 390 mm

Glespanel, 
28 x 70  
alt 22 x 95

Lika bredd intill  
långväggarna

Skivornas kort - 
skarvar förskjuts

Kortling monteras mot vägg 
mellan glespanelerna

Rörelsefog mot vägg




