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FASADSKIVOR MONTERADE SOM LUFTAD BEKLÄDNAD PÅ LÄKT AV METALL
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● Skivorna förvaras bäst inomhus i 
originalförpackning. Alternativt kan skivor 
förvaras utomhus under presenning.

● Under förvaringen måste pallarna placeras 
på en plan yta.

● Kontrollera alla skivor före montering och 
bearbetning. Eventuella skador, fel eller 
defekter på skivor som är monterade, 
kapade, borrade eller på annat sätt 
bearbetade efter mottagandet anses 
accepterade av kunden.

Viktig information innan du börjar

Hantering av skivorna

Vid 
interntransport 

på en 
byggarbetsplats 

ska pallarna alltid 
vara fastspända.

Lyft upp 
skivorna rakt 

upp från pallen, 
utan att repa.

Bär skivorna på 
högkant.

● För att upprätthålla villkoren för 
typgodkännanden, brandgodkännanden 
och garantibestämmelser måste råden och 
anvisningarna i denna monteringsguide 
följas noggrant. 

● Avvikande montering kan leda till att 
garantin går förlorad och att produkterna 
och de bakomliggande strukturerna skadas.

● Den senaste versionen av monteringsguiden 
kan alltid laddas ned från vår hemsida eller 
erhållas genom att kontakta Steni AS.

Stora skivor 
måste bäras av 

två personer!

Glaslyft underlättar 
hanteringen av Steni 

Colour och Steni 
Vision.
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● Steniskivor är miljövänliga och innehåller inga farliga 
ämnen.

● Produkterna ingår i Svanens byggportal*   och är 
godkända för Svanenmärkta byggnader.

● Steni produkter registrerade i BVB och Sunda Hus.    
EPD har förberetts för produkterna.

● Mer information finns på vår hemsida.

NEPD 2580-1307
NEPD 2581-1309
NEPD 2657-1361
NEPD 2658-1362

Miljö och säkerhet

MILJÖ

Råd för säker montering

*Steniskivor kan inte Svanenmärkas på grund av bristande kriterier för 
bedömning av produktkategorier

SÄKERHET
● Arbeta alltid i ett välventilerat utrymme eller 

utomhus. Om det inte går att undvika damm 
från kapning eller borrning, använd alltid en 
P3-dammask eller bättre  

● Kom ihåg att använda verktyg som är anslutna till 
dammutsug vid bearbetning av skivor.

● Använd skyddsglasögon, handskar och annan 
personlig skyddsutrustning vid hantering och 
bearbetning av skivorna.

● För mer information. Se vårt säkerhetsdatablad som 
alltid kan hittas på vår hemsida.

ALLMÄNT
Ta kontrollmått av väggar och skivor före montering. Eventuella måttavvikelser bör fördelas på flera 
skivor, så att fogarna blir jämna och kontinuerliga.

Dimensionstoleranser för de olika produkterna finns i vårt tekniska datablad.

LÄGGNINGSRIKTNING
För Steni Colour med mörka färger rekommenderar vi att skivan monteras i samma riktning av estetiska skäl.  
(se pil --> på baksidan av skivan) 

FOGAR MELLAN SKIVORNA
FOGÖPPNINGAR: 

Fasadskivorna monteras normalt med 5 mm horisontella och 
vertikala öppna fogar.

Om gemensamma profiler används ökas fogavståndet till 10 
mm.
Avståndsblock med spår för profilen säkerställer att profilen 
placeras centriskt i fogen. Kom ihåg 5 mm avstånd mellan 
profilkanterna.

Montera aldrig skivorna kant i kant.

!
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Råd för säker montering

Steni Colour och Steni Vision kapas från framsidan. 
Steni Nature kapas från baksidan. Använd rätskiva och Steni-
kapklinga för bästa resultat. Varvtal på kapskivan ska vara minst 
3 000 varv/min. För att undvika hack och skador längs med 
snittet är det viktigt att använda rätt hastighet på sågen och låta 
sågklingan löpa naturligt genom materialet utan att trycka på.

Borrning utförs med Steni multikonstruktionsborr. 
Steni Colour borras från framsidan. Steni Nature borras från 
baksdan. Avstånd från skivkant till centrumhål bör vara från 15–
20 mm. Avståndet mellan hålen bör vara högst 300 mm (se bild).

Damm från kapning och borrning måste omedelbart 
avlägsnas från skivan.

KAPNING OCH BORRNING PÅ BYGGPLATS

15–20 mm

max. 300 mm

15–20

Steni rekommenderar att man använder en sänksåg/dyksåg med skena och dammutsug.
Rätskivor från Steni passar för såg med spindeldiameter Ø 30 mm, Ø 25,4 mm, Ø 22,2 mm och Ø 20 mm.
Kom ihåg att ange rätt diameter vid beställning.

Obs! 
Kom ihåg 

skyddsutrustning. 
Se HSE-datablad.

!

Kantförsegling av snittytor och borrhål behövs inte på Steni 
Fasadskivor.

Vid kantlackering av kapade ytor efter anpassning/kapning av 
skivor som levereras med kantlack rekommenderar vi användning 
av akrylfärger avsedda för externt bruk. Följ beskrivningen 
”Kantlackering med rulle” som finns på vår hemsida. Läs igenom 
de fullständiga instruktionerna innan du börjar

Följ färgtillverkarens anvisningar.

Det är viktigt att ytan är ren, torr, dammfri och fri från fett, olja och 
annan förorening före applicering.

För bästa resultat rekommenderar vi att man tvättar snittytan 

med ett alkaliskt rengöringsmedel/avfettningsmedel innan färg 
appliceras.

Vi rekommenderar applicering med hård eller halvhård skumrulle 
avsedd för släta ytor när färg används.

Kom ihåg att ta bort eventuellt färgspill från ytan innan du torkar. 

Observera att små porer och ojämnheter kan förekomma på 
snittytan som, beroende på appliceringsmetod, kan vara svår att 
täcka med kantlack. Dessa porer är inte en defekt i produkten utan 
förekommer naturligt under produktionen.
*Steni levererar även en reparationspenna för att reparera små skador på kantlack eller 
skiva som kan uppstå efter montering. Den är inte lämplig för vanlig kantlackering. Följ de 
instruktioner som följer med pennan.

KANTLACKERING PÅ BYGGPLATS

Det rekommenderas att använda verktyg med utsug.
Eventuellt kvarvarande damm på skivan avlägsnas med 
tryckluft/utsug och en mjuk torr borste. Gnugga inte ut 
dammet. 
Damm som inte kan blåsas/sugas bort avlägsnas med en 
fiberduk som tillsätts ett alkaliskt avfettningsmedel.

EFTER MONTERING
Alla etiketter etc. tas bort direkt efter montering. Eventuella 
limrester avlägsnas med ett lämpligt rengöringsmedel. 

Efter montering tvättar du fasaden enligt anvisningarna i FDU. 
Se vår hemsida eller använd QR-koden.
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Råd för säker montering

Montering av Steni fasadskivor utförs som luftad beklädnad. 
Steniskivor monteras på läkt med ett maxavstånd på c/c 600 mm.  

Skivor som monteras i undertak bör av estetiska skäl monteras 
på läkt med avstånd c/c 400 mm. Detta förhindrar att skivan 
”hänger” mellan läkten. Av samma skäl rekommenderar vi också 
ett avstånd på c/c 400 mm mellan läkt som monteras horisontellt.

Läkten vid skivornas fogar ska ha en minsta kontaktyta på 100 
mm.

Läkt i skivfält ska ha en minsta kontaktyta på 65 mm.

Läkten måste monteras så att en luftspalt på minst 23 mm 
uppnås mellan skivan och väggen bakom.

I områden med mycket nederbörd rekommenderas det att öka 

LÄKTAVSTÅND, LUFTSPALT OCH FOGPROFIL
luftspalten till minst 36 mm och att en fogprofil används i 
skivornas fogar för att skydda fasaden från vatteninträngning.

För att uppnå ett optimalt resultat vid 
montering av Steni fasadskivor är det viktigt att 
läkterna monteras plant och lodrätt, och att alla 
eventuella skevheter i väggen korrigeras.

Vi hänvisar också till byggforsk byggdetaljblad 
542.502 och 542.003 samt Sintef Rapport nr..2 
Luftade beklädnader (ISBN 978-82-536-0974-
4).

Typisk luftad läkt för horisontell 
eller vertikal montering.

RAKT UNDERLAG
!

Läkten måste också installeras så att en luftspalt på minst 40–50 cm2 per löpmeter uppnås i alla horisontella avslut. 
Steni rekommenderar att skivorna monteras med minst 15 mm luftspalt för att säkerställa tillräcklig ventilation (se bild).

VI REKOMMENDERAR ATT INTE MONTERA SKIVOR FRÅN OLIKA LEVERANSER/BATCHER PÅ SAMMA FASAD 

För att uppnå jämn färg bör skivor från olika leveranser/batcher inte monteras på samma fasadyta. Om vissa skivor ska installeras 
efter att byggnadsställningar eller dylikt har demonterats, bör skivor från samma leverans sättas undan för detta ändamål. 

!

LUFTSPALT I HORISONTELLA AVSLUT

gesims/parapet

minst 15 mm

minst 23 mm

nederkant fönster

minst 15 mm

minst 23 mm

Mot sockel

minst 15 mm

minst 23 mm

Överkant fönster/dörr

minst 15 mm

minst 23 mm

Fogprofil HP 7-30

5 mm

Fogprofil HP 6-30

10 mm

Fogprofil HFP 7-30

5 mm
5 mm5 mm
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Läktsystem och infästning

Det finns flera olika profilsystem som används som underlag 
för montering av fasadskivor. I den här guiden listas allmänna 
monteringsprinciper för de vanligaste systemen.

Metalläkt monteras enligt instruktioner från tillverkaren med de 
förutsättningar för mått, avstånd och luftspalt som anges på 
föregående sida. 

Infästning av läktprofilerna i den bärande konstruktionen måste 
väljas utifrån andra materialval och dimensioneras i enlighet med 
gällande byggregler. 

Det rekommenderas att använda läktprofiler med en maxlängd på 
3 m. Tjockleken ska vara minst 1,0 mm stål eller 2,0 mm alumini-
um. Läkten måste anpassas till skivornas längd och fasadens 
indelning. 
En eller flera skivor kan monteras med samma profillängd.

Vi rekommenderar att du använder maximalt 3 m långa skivor vid 
montering på metalläkt.

Montera aldrig skivorna över en läktskarv.  Expansion på grund av 
olika temperatur kan orsaka stor belastning på infästningen så att 
skivorna böjs under varma dagar. 

För att dölja läktskarven kan den förskjutas upp till 5 mm i 
förhållande till skivans kant.

Kapning av metallprofiler bör inte ske med verktyg som 
utvecklar värme (vinkelslip etc.) eftersom detta kan skada 
korrosionsskyddet vid kapningen och på den kapade ytan. 

Med en underkonstruktion av metall kan Steni fasadskivor 
monteras med skruvar, pop-nit och lim.

Steni metallskruvar ska användas vid skruvmontering. Dessa är 
testade och anpassade till våra produkter och säkerställer ett bra 
resultat för profiler med tjocklek på max 1 mm stål och 2 mm 
aluminium. Skruven måste fixeras i en kontinuerlig rörelse. stopp/
startrörelse under skruvningen kan leda till att skruvhuvudet 
överbelastas.

För profiler med större tjocklekar, använd en skruv anpassad till 
gällande tjocklek. 

Det förborrade hålet i fasadskivan måste vara minst 1,5 x 
skruvdiameter. För Steni standardskruv ska borr Ø6,0 mm 
användas.

Vid montering är det viktigt att skruven placeras i mitten av hålet. 
Åtdragningsmomentet ska vara så att skruvhuvudet skruvas mot 
skivan. Använd inte för högt vridmoment eftersom detta kan 
minska skruvens utdragsvärde och skada skivans yta runt hålet. 
Skruven får inte försänkas. 

Som ett alternativ till skruvar på FS100 kan pop-nit användas.   

Vid användning av limsystem bör limtillverkarens 
rekommendation följas.  
Se FS400 för mer information.

VAL AV METALLÄKT

5 mm

5 mm
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REKOMMENDERADE LÖSNINGAR

!

EJ REKOMMENDERAD LÖSNING

5 mm

!

!

VAL AV INFÄSTNING
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Montering med luftad fasadläkt

Luftad fasadläkt eller FLV-läkt är en stålläkt med perforerade flänsar som släpper igenom luften och hjälper vatten att rinna ut. På 
grund av dess perforering kan FLV-läkten monteras både horisontellt och vertikalt. Steni rekommenderar att man använder stålprofiler 
med en tjocklek av 1,0 mm. Den maximala profillängden är 3 000 mm. Den maximala skivstorleken vid montering på stål är 1195x3000 
mm. 

Vid montering över större områden kan FLV-profilen skarvas med tillverkarens skarvstycke. Vid montering av stenifasadskivor får högst 
4 profiler (totalt 12 m längd) skarvas på detta sätt innan en rörelsefog sätts in på minst 5 mm.

LUFTAD FASADLÄKT

58

Fasadläkt, FLV, FLVB

FLV Skruvas genom den utvändiga skivan in i regeln. FLV skarvas genom överlappning. Skarva så långt som 

möjligt över regel.

Vid användning av fasadskivor rekommenderas FLVE 

med pålimmad duk. Detta för att minimera risken för 

sprickbildning och missljud i fasaden. 

I hörnen - både invändiga och utvändiga - kan KLP 

användas. Använd en skruv med platt skalle. 

Använd RCY 0,7 mm runt öppningarna. � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �
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Använd RCY 0,7 mm runt öppningarna. � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

Läkten fästs med skruvar anpassade 
till materialet som läkten ska fästas 
på. Antalet infästningspunkter måste 
dimensioneras enligt gällande lagar 
och förordningar och följa tillverkarens 
rekommendationer. 

I hörnet används en stålvinkel för att 
knyta ihop profilerna. Använd platta 
huvudmonteringsskruvar avsedda för stål. 
Profilen används i både inre och yttre hörn. 

För att minska vindbelastningen på 
fasaden rekommenderas att använda en 
vertikal profil för att förhindra att luften 
fritt passerar runt hörnet bakom läkten. 

För att säkerställa adekvat infästning av skivor runt alla 
öppningar används en u-profil anpassad till systemet. I 
den övre och nedre delen av öppningen ska en perforerad 
profil användas för att säkerställa ventilation och dränering 
av fukt.

Använd en luftad u-profil i både övre och 
nedre delen av öppningarna i väggen. Den 
perforerade ytan ska peka mot öppningen.

Den perforerade u-profilen kan 
också användas som en sockellist, 
där läkt monteras vertikalt, för 
att förhindra att möss eller andra 
skadedjur kommer in bakom 
skivorna.

Detaljsockel

Vindbarriär

VFL läkt

Steni fasadskiva

Perforerad u-profil
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Skapad Format Skala Sida Area Status

DatumVersion

a
n

n
a

n
 e

lle
r 

o
b

e
h

ö
ri
g

e
n

 a
n

v
ä

n
d

a
s
.

m
e

d
g

iv
a

n
d

e
 k

o
p

ie
ra

s
,d

e
lg

iv
a

s
la

g
 s

a
m

t 
få

r 
e

j 
u

ta
n

 v
å

rt
o

c
h

 s
k
y
d

d
a

d
 e

n
lig

t 
g

ä
lla

n
d

e
 

D
e

n
n

a
 r

it
n

in
g

 ä
r 

v
å

r 
e

g
e

n
d

o
m

0
1

2
3

4
5

Vikt Toleranser för ej toleranssatta mått enl

www.lindab.com

R

Lindab
95

30
00

5
C

C
 7

.5
47.5±1.5

R1.5
50

3

50 3

0.
5

0.
5

0.
7

1

- - .5x95.0x3000.0 -

Released

2.2 2020/04/29

03-0205-01

Byggreglar
KLP,LP,LPTU,LPTI,LPY,LPP-
L-profil

GG A3 1:1 1(1) 5606.5cm² .1kg PKO40699.doc

Released

LP LPP KLPLPY

Hål endast i LPP

Typisk profil för användning i hörn.

50±3

50
±3

R 1
,5

Hörnprofil KLP

Typisk u-profil för användning som 
avslutning runt öppningar och mot 
sockeln

PosAntBenämning/YtbehandlingMaterialDimensionNamn / Anm.
SkapadFormatSkalaSidaAreaStatus

Datum Version

a
n
n
a
n
 e
lle
r 
o
b
e
h
ö
ri
g
e
n
 a
n
v
ä
n
d
a
s
.

m
e
d
g
iv
a
n
d
e
 k
o
p
ie
ra
s
,d
e
lg
iv
a
s

la
g
 s
a
m
t 
få
r 
e
j 
u
ta
n
 v
å
rt

o
c
h
 s
k
y
d
d
a
d
 e
n
lig
t 
g
ä
lla
n
d
e
 

D
e
n
n
a
 r
it
n
in
g
 ä
r 
v
å
r 
e
g
e
n
d
o
m

0

1

2

3

4

5

ViktToleranser för ej toleranssatta mått enl

www.lindab.com

R

Lindab

4.5

5

10

 C

 B

36

45

6.5

3.25

6

60
±1

 A0.5 (inv)

R1
34
±1

90
°±1

°

 C1

31
±4

58
±1

12
0°

±1
°

12
0°

±1
°

R1

BenämningABC
JV252511718.5

ZV252511718.5

JV454514038.5

ZV454514038.5

-DX51D&Z2751.0x117.0x3000.0-

Released

3.22020/02/25

03-0023-00

Byggreglar
JV, ZV25-45
Läktavslut

GG A31:11(2)694.2cm².3kgPKO40699.doc

Released
JV

ZVA

2:1
A

25±0,5

34
±1

60
±1

U-profil JV 25���#�-8 AB#���C�������	�
�����C���C�����C��C�����C�����C������C��C����C�C�������� ��

������������������ ������ ��B������� ����!���!�����!���!�����!�����!������!��!����" -�-

$%&'C()(*
CC$%&'C()(C*C+&C,./0+12%3&C*4C567139*'C:;0/</172291C,*=C=>9?3%3&93,'C@9&193<3%3&C*4C>;0/1+229/C,*=C=>9?3%3&93



MONTERINGSANVISNING8

FS100 PLAN MONTERING MED MEKANISK INFÄSTNING 

ORDNING

Steni rekommenderar att du startar infästningen av skivan upptill. Följ ordningen i 
illustrationen.
På så sätt kommer skivan att hänga rakt, och du uppnår ett snyggt resultat lättare.
Använd distansblock för att säkerställa jämn fogbredd mot intilliggande skivor.
Vid montering med fogprofil, använd distansblock med spår.

!SKRUVMÖNSTER 

FÖRBORRADE HÅL

Steni kan leverera skivor med förborrade hål 
anpassade till de flesta skivsektioner och 
monteringssituationer.
Vi hjälper dig att hitta rätt borrmönster för ditt 
projekt.

Se även vår hemsida. 

MONTERING MED SKRUVAR

Minst 15 mm
Max. 50 mm

Minst 15 mm
Max. 50 mm

Ø 6,5 mm

Max. 600 mm

5 mm
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Fogprofil

Minst 15 mm
Max. 50 mm

Vid montering med skruvar ska ett hål borras i skivan med 
en diameter på minst 1,5 x skruvdiameter. 

Håldiameter vid användning av Steni stålskruv är Ø6,5 mm. 

Steni levererar förborrade skivor med hål Ø6,5 mm 
anpassade till Stenis standardskruvar. 
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MONTERING MED POP-NIT

Max. 600 mm

Fixerings punkter

5 mm
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Fogprofil

Minst 20 mm
Max. 50 mm

Minst 20 mm
Max. 50 mm

Minst 20 mm
Max. 50 mm

Ø 10

STÅENDE SKIVOR:

Max. 600 mm
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Fixerings punkter
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Fogprofil

LIGGANDE SKIVOR:

Vid montering med pop-nit 
ska ett hål borras i skivan med 
en diameter på minst 2 x nit-
diameter. 

Håldiameter med användning 
av Steni pop-spik är Ø10 mm. 

Observera att minsta avstånd 
till skivans kant är 20 mm, vid 
förborrat hål Ø10 mm, eller 
större.
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FS100 PLAN MONTERING MED MEKANISK INFÄSTNING 

MONTERING POP-NIT
Börja med att fästa skivan i fixeringspunkterna (bild s. 9). 

Kom ihåg att applicera en fixeringsring på niten.

Använd sedan centreringsverktyget för att borra hål i 
metalläkten innan de återstående nitarna sätts i.

Steni rekommenderar att andra nitar fästs i den ordning som 
anges på bilden.

Kom ihåg att använda avståndsverktyget när du fäster nitarna.
Detta säkerställer ett litet avstånd mellan nithuvudet och 
skivan så att den kan hantera rörelser.
 

Infästning av fasta punkter med fixeringsring

Infästning av skjutpunkter 

Monteringsordning – Följ spiralen. 
Montera alltid fixerings punkterna först

FÖRBORRNING AV SKIVOR
Steniskivorna kan levereras med förborrade hål Ø10 mm anpassade till montering med pop-nitar. Vänligen meddela oss vid beställning.  
Använd en Ø10 mm Steni-borr eller multikonstruktionsborr om hål ska borras på en byggarbetsplats.

Det är viktigt att placera skivan plant och på en fast yta vid borrning.
Avlägsna kap- och borrdamm omedelbart med tryckluft och en mjuk torrborste. Damm som inte kan blåsas eller borstas bort kan tas 
bort med en fiberduk fuktad med alkaliskt avfettningsmedel.

!

För att få snygga avslut vid ytterhörn rekommenderar vi våra 
hörnprofiler.

Hörnprofil CP 15-18-33 / CP 15-25-40

Hörnprofil CP 15-13

5 mm 3–5 mm

20
 m

m
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DETALJER OCH AVSLUT  

MONTERING RUNT FÖNSTER/DÖRR
Olika kombinationer av beslag, hörnprofil och skivlösningar är möjliga.

Med skivbeslag
(horisontellt snitt) Hörnelement kombinerat med beslag 

(horisontellt snitt)

Vertikalt snitt som visar korrekt utförande för att 
säkerställa ventilation vid sockeln, fönstret/dörren och 
taklisten.  
Minst 40–50 cm2/m

u-profil

Löst sittande skiva och beslag 
(horisontellt inklippt)

u-profil
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Vid montering efter FS200 rekommenderas att man börjar med 
en smal skivbit mot sockeln för att få rätt vinkel på den nedersta 
skivan (se bild s. 13).

Skruvtyp och mått beror på skivans bredd och läktmaterialet (se 
bild nedan).

Det rekommenderas att använda Steni hörnelement eller vår 
hörnprofil CP 15-25-40 som en finish mot utvändiga hörn.

Skivorna ska alltid monteras med en 5 mm vertikal fogöppning. 
Detta gäller även profilkanter och andra fasta installationer.  

För att uppnå ett vackrare resultat rekommenderar Steni av 
estetiska skäl ett tätare läktavstånd vid montering efter FS200 
(se nästa sida). 

FS200 montering rekommenderas inte för skivbredder över 395 
mm.

ALLMÄNT

!

FS200 SMALA SKIVOR MONTERADE SOM FJÄLLPANEL

PRINCIPSKISSER FÖR MONTERING

Skivans höjd: 196 mm Skivans höjd: 200–395 mm

FÄSTMATERIAL: 
Använd skruvar anpassade till dubbel skivtjocklek.
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Utvändigt hörn med hörnelement.

Avslut mot fönster med skivfoder.

Börja med en smal skivbit mot 
sockeln.

FS 200 med hörnelement.

Utvändigt hörn med 
hörnprofil CP-15-25-40.

Invändigt hörn med vinkelbeslag.

5 mm

Hörnprofil metall

Läktavstånd max 450 mm (vid 900 mm moduler) och max 400 mm (vid 1200 mm moduler).

Läktavstånd vid 1 200 mm modul (framifrån).

5 mm
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FS400 PLAN MONTERING MED LIM

● Läktavstånd max c/c 600 mm. Vid montering i
undertak eller liknande rekommenderas c/c 400
mm. 

● Vi rekommenderar enbart limning på metalläkt för
bästa resultat.

● Metalläkten ska vara korrosionsskyddad.

● Vid limning, använd vertikal läkt.

● Använd inte EPDM vid limning!

● Minsta anläggningsyta vid skivskarv är 100 mm.

● Minsta anläggningsyta i fält eller ände är 65 mm.

● Vissa limsystem kan sätta begränsningar för
skivstorleken. 

● Kontrollera tillverkarens anvisningar.

● I vissa byggnader kan det krävas mekanisk
infästning. Kontrollera de lokala byggreglerna i ditt
område.

Vi rekommenderar att du använder metalläkt vid limning.

● Läkten ska vara ren, torr och fri från damm, fett och/
eller olja innan primern appliceras (3). Primern kan
appliceras på läkten före eller efter montering.

● Undvik applicering av någon av de självhäftande
systemkomponenterna och montering i regnigt väder
eller dagar med hög fuktnivå (dimma/år).

● Låt inte fukt kondensera på limytorna. Yttemperaturen
på ytorna som ska limmas måste vara minst 3 0C 
högre än daggpunkten.

● Rätt arbetstemperatur är mellan +5 0C och + 30 0C.

● Limsystemet består av följande allmänna
komponenter. Typ och beteckning beror på tillverkaren.
(Se limtillverkarens instruktioner.) 

RENGÖRINGSMEDEL
Rengöringsmedel används för rengöring av Steni-skivan 
där tejp (4) och limsträngen (3) ska sättas/läggas. 
Rengör en yta på 10–15 cm i hela skivans längd. Låt 
skivan torka efter applicering.

PRIMER 
Primer används för att förbehandla läkten innan 
limsträngen (3) och dubbelsidig skumtejp (4) påförs. 
Primern ska torka innan lim/tejp appliceras. Rätt 
primer beror på läktmaterialet. (Se limtillverkarens 
instruktioner.)

ELASTISKT LIM
Limmet appliceras på läkten med en kontinuerlig sträng. 
För rätt mängd lim används det medföljande munstycket. 
Om inget annat anges, applicera limsträngen som en 
triangel, ca 10 mm bred och 10 mm hög. Se till att det 
inte finns några luftbubblor i limsträngen.  

Låt det vara minst 5 mm avstånd mellan limsträngen (3) 
och den dubbelsidiga tejpen (4).

DUBBELSIDIG SKUMTEJP 
● Används för att fixera skivan medan limmet (3) härdar.

Vi rekommenderar att du sätter på tejpen innan du
applicerar lim.

● När du monterar skivan ska du placera den i rätt läge
genom att pressa in den i limsträngen (3) men inte i
tejpen (4).

● Skivans läge kan nu finjusteras. Skivan är fastsatt
genom att trycka den mot den dubbelsidiga tejpen (4).

● Skivan kan inte längre justeras och är helt monterad
när den fastnar mot tejpen under hela tejpens längd.

STENI COLOUR OCH STENI VISION

På grund av sin yta tenderar Steni Nature att 
smula mer än vad limtillverkarna rekommenderar. 
Vi rekommenderar därför att du inte limmar Steni 
Nature.

!

!

!

!
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PRINCIP FÖR MONTERING MED LIM

Följ limtillverkarens egna instruktioner

För limmade fasader, se limtillverkarnas instruktioner.
Flera limtillverkare har guider för limning av fasadskivor anpassade till Steni.
Om andra limtillverkare används ska limsystemet vara testat och godkänt 
tillsammans med Steniskivorna som ska limmas.
Steni kommer löpande att publicera ny information om godkända limsystem.

!
https://Steni.no/dokumentasjon/?c=montering

I skivskarv – minsta anläggningsyta är 100 mm.

I mitten – minsta anläggningsyta på läkt är 65 
mm.

I ändarna – minsta anläggningsyta på läkt är 65 mm.
Skivkanten får inte ha ett överhäng på mer än 50 mm. 

1: Rengöringsmedel
2: Primer
3: Elastiskt lim
4: Dubbelsidig skumtejp

skivans kant

< 50 mm
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MONTERING MED PROFILER

MONTERING MED HÖRNPROFIL

Kom ihåg att montera profilerna med ett minsta avstånd på 5 
mm mellan varje längd på grund av termisk expansion.

MONTERING MED FOGPROFIL

!
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Byggreglar
KLP,LP,LPTU,LPTI,LPY,LPP-
L-profil

GG A3 1:1 1(1) 5606.5cm² .1kg PKO40699.doc

 Released

LP LPP KLPLPY

Hål endast i LPP

Typisk profil för användning i hörn.

Hörnprofil i 
metall

Hörnprofil CP 15-18-33 / CP 15-25-40

Hörnprofil CP 15-13

5 mm

20
 m

m

3–5 mm

Hörnprofil KLP

Fogprofil HP 7-30

5 mm

Fogprofil HP 6-30

10 mm

Fogprofil HFP 7-30

5 mm
5 mm5 mm
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MONTERING AV ELEMENT

MONTERING MED HÖRN- ELLER U-ELEMENT

HÖRNELEMENT: 
Vid hörn rekommenderar vi hörnelement eller 
hörnprofiler för att uppnå raka och fina hörn.

Hörnelement på metalläkt. 

LÄKT OCH INFÄSTNING: 
För element med vingar upp till 295 mm är det tillräckligt att 
placera en läkt längs var och en av de fria kanterna. För element 
med större vingmått måste minst en läkt användas mot hörnet på 
varje sida.

För U-element med en botten på upp till 295 mm används en läkt 
mitt på bottenskivan. Om botten är upp till 595 mm används två 
läkter mot varje hörn. Om botten är bredare än så används 2 läkter 
+ en mittenläkt. 

Eftersom elementets vinkel kan variera något bör läkten inte 
placeras ända längst ut mot hörnet. Vi rekommenderar ett avstånd 
på minst 50 mm mellan hörnet och läkten.

Det maximala läktavståndet är 600 mm. Avståndet mellan 
fästpunkterna längs läkten får inte överstiga 300 mm.

Se bilderna.

Botten större än 595 mm. Botten på mindre än 295 mm. 

Kan skarvas på vingar 
upp till 295 mm. 

Kan skarvas på vingar 
upp till 295 mm. 

Kan skarvas på vingar 
upp till 295 mm. 

Botten på 296–595 mm. 

Vingar över 295 mm. 

Vingar till 295 mm. 

Bilderna visar principen för urlakning av U-element.
U-elementens vingar monteras på samma sätt som L-element.
Botten i U-elementet monteras enligt illustrationen.

Bilderna visar principen för utläktning av 
L-element.

Kan skarvas på vingar 
upp till 295 mm. 
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Metallskruv med borrspets

Steni levererar tillbehör som måste användas vid montering för att uppfylla kraven i 
produktcertifikaten, typgodkännandena och för att garantibestämmelserna för produkten ska gälla

SKRUVAR Skruvdimension 4,2 x 25/32 mm 

Material Syrafast stål A4 – AISI 316L

Lack Polyesterpulverlack på skruvhuvudet 

Bits Torx T20

Tillbehör

Dimension 4,8 x 16 mm, huvud 16 mm grepp 6-9 mm

Material Rostfritt stål A2 - AISI 304CU / AISI 304CU

Lack Polyesterpulverlack på huvudet 

Borrhål Ø 10,0 mm i skiva / Ø 4,9 mm i läkt

POP-NIT 
(ej lagerfört) 

FLV/FLVB LUFTAD FASADLÄKT

Dimension 25x65/100 mm (hxb) b = anläggningsyta

Tjocklek 1,0 mm

Längd 3 000 mm

Färger Svartlackerad PE25

Material Stål, korrosionsklass C3

METALLPROFILER

KLP HÖRNPROFIL

Dimension 50x50 mm (hxb) vingmått.

Tjocklek 1,0 mm

Längd 2 400 mm

Färger Galvaniserad / Svartlackerad PE25

Material Stål, korrosionsklass C2

JV25  AVSLUTNINGSLIST/U-PROFIL

Dimension 60x25x34 mm  (h1xbxh2)

Tjocklek 1,0 mm

Längd 3 000 mm

Färger Svartlackerad PE25

Material Stål, korrosionsklass C3

b

h1
h2

b

h

h

b

Fixeringsring Ø 10/5 mm L= 6 mm

Avståndshuvud Monterad på pop-nitverktyget

Centreringsverktyg För noggrann håltagning i metalläkt

POP-NIT TILLBEHÖR 
(ej lagerfört) 

Fixeringsring Avståndshuvud Centreringsverktyg

b

h
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PROFILER

STENI HÖRN- OCH FOGPROFILER

Dimension Se produktkatalog

Längd 3 m

Färger Vit, svart, natureloxerad. Andra färger kan beställas

Material Aluminium 

Fogprofil
FP 6-30

Fogprofil
HFP 7-30

Fogprofil
HP 7-30

Horizontal and 
vertical profile Horizontal profile Horizontal profile 

FP 6-30 

Corner profile 

l 12 r-�· 15 "

CP 15-18-33 

Corner profile 

CP 15-25-40 

Corner profile 

CP 15-13 

Horizontal and 
vertical profile Horizontal profile Horizontal profile 

FP 6-30 

Corner profile 

l 12 r-�· 15 "

CP 15-18-33 

Corner profile 

CP 15-25-40 

Corner profile 

CP 15-13 

Horizontal and 
vertical profile Horizontal profile Horizontal profile 

FP 6-30 

Corner profile 

l 12 r-�· 15 "

CP 15-18-33 

Corner profile 

CP 15-25-40 

Corner profile 

CP 15-13 

Horizontal and 
vertical profile Horizontal profile Horizontal profile 

FP 6-30 

Corner profile 

l 12 r-�· 15 "

CP 15-18-33 

Corner profile 

CP 15-25-40 

Corner profile 

CP 15-13 

Hörnprofil
CP 15-13

Hörnprofil
CP 15-18-33

Hörnprofil
CP 15-25-40

Horizontal and 
vertical profile Horizontal profile Horizontal profile 

FP 6-30 

Corner profile 

l 12 r-�· 15 "

CP 15-18-33 

Corner profile 

CP 15-25-40 

Corner profile 

CP 15-13 

Horizontal and 
vertical profile Horizontal profile Horizontal profile 

FP 6-30 

Corner profile 

l 12 r-�· 15 "

CP 15-18-33 

Corner profile 

CP 15-25-40 

Corner profile 

CP 15-13 

Fullständigt urval och beteckningar anges i den aktuella produktkatalogen.
När det gäller avvikande information är det alltid produktkatalogen som gäller

Hörnelement

U-element

Steni L- och U-Element levereras i Steni Colour, 
Steni Nature och standarddekorerna på Steni 
Vision.
Storlekar och urval hittar du i produktkatalogen.

- Avslut på utvändiga hörn
- Beklädnad av pelare och täckkanter
- I fönster- och dörrsmyg
- Övergång mellan vägg och upphängt tak

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
FÖR ELEMENT

KAPKLINGA DIAMANTKLINGA FÖR STENI COLOUR, NATURE och VISION

Diameter Ø 150 mm, hål 30 mm.

Foderringar 25,4 mm, 22,2 mm, 20 mm

Tjocklek 2,6 mm

Hastighet max. 10 000 RPM

BORR STENI BORR FÖR HÅLTAGNING

Diameter Ø 6,0 /Ø 10,0 mm

Typ Multikonstruktion (trä, metall, betong)

STICKSÅGBLAD DIAMANTBLAD PASSAR ALLA TYPER AV STENI-SKIVOR

Längd 100 mm

Tång Passar alla kända märken

Tillbehör

Steni levererar även tillbehör som förenklar monteringen och säkerställer ett bra slutresultat. 
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STENI AS
Lågendalsveien 2633,  
3277 Steinsholt
T +47 33 15 56 00,  
E info@steni.no

Steni fasadlösningar ger unika och hållbara arkitektoniska uttryck – med hög 
kvalitet. Ett hav av tillgängliga ytor, från färgade och släta med olika typer av 
glans, till ytor med krossad natursten i många färger och kornstorlekar – och 
tryckta ytor med möjlighet till individuell design. Steni ger dig möjlighet att 
designa byggnaden precis som du vill ha den!

Sedan starten 1965 har Steni levererat mer än 48 miljoner kvadratmeter 
kvalitetsskivor till världen.
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– Sea of surfaces –
STENI SVERIGE AB
Första Långgatan 22,  
413 28 Göteborg
T +46 (0) 31 706 08 50,  
E info@steni.se




