
GlÖm sprICKOr 
OCH FärGFlaGnInG!

SockelSkiva



595 x 2395 mm

1195 x 2395 mm

Med en yta av krossad grå natursten ger Steni Terra sockelskiva ett 
snyggt och inte minst ett varaktig utseende. Den naturliga nyansen ger 
också god harmoni i kombination med andra färger och material. 
Steni Terra är också lämplig för garage, uthus, vindruta och andra ställen.

Hitta din närmaste återförsäljare och ytterligare information på

www.steni.se

Steni Terra monteras 
som luftat sockel!
Detta ger klara fördelar:

så Här mOnterar du 
stenI terra sOCKelsKIva på 1 - 2 - 3

Stommen består av tryckimpregnerade 
träreglar (21 x 70 mm) som monteras 
med c/c 400 mm vertikalt. Fråga din 
byggmaterialhandlare om råd angående 
infästningen i din sockel.

Glöm inte att kontrollera 
produktionsdatum (batch-
datum), står på skivans 
baksida, så att du får skivor 
från samma produktion till 
din nya sockel!

Häfta fast den grå EPDM-folien på reglarna. 
(70 mm. 25 lpm/rulle).

Förborra skivan med diamantborr (Ø=4 mm) min. 
15 mm från ytterkant. Skruvavstånd max 300 mm 
vertikalt.  Avstånd mellan skivorna min. 3-5 mm.

Montera sockelskiva på träregeln med hjälp av 
lackerade skruv (4,0 x 28 grå syrafast, 200 st./
påse inkl. bits). 
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Använd skyddsutrustning
vid bearbetning:
• Skyddsglasögon
• Hörselkåpor
• Munskyddvikt: Ca 9,5 kg/m2

Kapning sker från skivans 
baksida med en 
diamantbelagd kapskiva

är det dags för en ny sockel?
Här är allt du inte behöver:

Du behöver bara

Skivformat

SockelSkiva

•  Sockeln håller sig torr
•  Frostsprängningar samt 
     mögelanvisningar upphör
•  Sockelns isolationsförmåga  
    förbättras



Steni Sverige AB
Huvud: Box 7083, 402 32 Göteborg. Besöksadress: Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg 
Tlf.: +46 (0)31 706 0850, Fax: +46 (0)31 706 0855, E-mail: info@steni.se, www.steni.se

Malmö
Betselgatan 4, 
SE-213 77 Malmö
Tlf.: +46 (0)40 93 2999
Fax: +46 (0)40 93 2988

Stockholm
Box 20058, 
SE-161 02 Bromma
Tlf.: +46 (0)8 514 959 50/51
Fax: +46 (0)8 753 1911

• Väder- och frostbeständig      • Robust og slagtålig
• Enkel att rengöra • Enkel montering • Lång livsläng

Hitta alla våre produkter på www.steni.se
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FÖRE EFtER


