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Checklista
Har du allt du behöver för att montera din nya VIVIX® Lap fjällpanel? 

Träregel glespanel 
Exempelvis 28 x 70 mm

Stålprofil fasadläkt  
Exempelvis 1 mm tjocklek 

Du kommer även behöva ett ramverk för att fästa ditt VIVIX Lap system
Detta ramverk skapar även en vertikal luftspalt (min. 20mm) mellan den inre och yttre konstruktionen där luften kan circulera 
fritt, vilket innebär att funkt avdunstar och byggnaden förblir torr och välisolerad, samt att den skyddas från temperaturväxlingar 
både under sommar och vinter. Du kan använda antingen träreglar eller stålprofiler. Alla reglar monteras vertikalt. 

Anteckningar

VIVIX® Lap plankor
2990 x 180 x 6 mm

Beräkna åtgång med hjälp 
av guiden på nästa sida.

Horisontell startprofil
Svart aluminium 

2990 x 30/30 x 5 mm

Innerhörnsprofil
Färgmatchad aluminium

3000 x 25 x 35 mm

Ytterhörnsprofil
Färgmatchad aluminium

3000 x 25 x 40 mm

Kantprofil 
Färgmatchad aluminium

3000 x 10 x 27 mm

Skarvprofil
Färgmatchad aluminium

3000 x 20 x 35 mm

Perforerad ändavslutningsprofil
Svart aluminium 

3000 x 30 x 50 mm

3000 x 30 x 100 mm 

EPDM / gummibeklädnad
Självhäftande. För träregel. 

25 m rulle x 50/105 mm bredd. 

Skruv
För trä eller plåtmontage. 

Färgmatchad, rostfri. 

100 st + bits per paket.

Borr för infästning
6,5 mm diameter

Borr för fixeringspunkt
4,3 mm diameter
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Beräkna åtgång

Guide för snabb plankberäkning:

1. Mät höjden på väggen & dela med 150 mm (den synliga höjden i mm på plankan),  
för att beräkna antalet rader plankor som behövs (avrunda uppåt till en hel planka).

2. Mät bredden på väggen i mm & multiplicera med antalet rader.

3. Dela med 2990 mm (längden på plankorna) för att beräkna antalet plankor som behövs  
(avrunda uppåt till en hel planka) – se exempel nedan.

Ytterligare information att ha i åtanke:

• Områden med fönster/dörrar kan dras av.

• Det rekommenderas att beräkna 5–10% spill.

• VIVIX® Lap-plankor säljs i 4-pack.

• 1 x horisontell startprofil behövs för varje 3 m vägglängd.

• Minst 6 skruvar behövs per planka (100 per påse).

• EPDM bör appliceras på varje träregel (hela höjden på ramen).

Exempel: 3 m (h) x 4 m (b) vägg

3000 mm höjd ÷ 150 mm synlig planka
= 20 rader av plankor (höjd)

x
4000 mm bred vägg

÷
2990 mm planklängd
= (26,76) 27 plankor

Beräkna antal paket med plankor 

Vägghöjd    mm ÷ 150 mm

           =  rader av plankor (höjd) 

           x   mm bred vägg ÷ 2990mm

           =   styck plankor ÷ 4

           =   styck paket

Beräkna regel och EPDM åtgång 

Längd vägg (mm) ÷ 600 (cc mått) + 1 (startregel) 

x vägghöjd (m) =   = meter regel

           ÷ 25 m =  = antal rullar EPDM

Beräkna antal paket med skruvar 

Plankor    styck x 6 skruv per planka

         =   antal skruvar ÷ 100 st/pk

         =   antal paket

Detaljerade beräkningar bör göras innan material beställs. Tänk på att formlerna nedan 
är teoretiska. Avrunda gärna uppåt. Då behov av profiler varierar i varje projekt finns ingen 
fast formel för beräkning av dessa. 



VIVIX® Lap är inspirerad av traditionell fjällpanel i trä och är en överlappande beklädnad med moderna, 
lättviktiga och högteknologiska plankor. Med en perfekt balans mellan design och funktion har VIVIX Lap  
en uppsjö av egenskaper och fördelar som matchar prestanda med imponerande estetik.

• Förvandla din fasad snabbt och kostnadseffektivt

• Färdigkapade plankor 2990x180x6mm  
i 12 speciellt framtagna dekorer

• Komplett utbud av färg-koordinerade profiler  
och skruvar

• Design med dold infästning ger rena linjer

• Använd till en hel fasad eller som komplement 

• UV- och väderbeständigt material 

• Mycket tåligt mot sprickor och flagning

• Mögelbeständigt och ruttnar inte

• Slag- och reptåligt
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Högpresterande fasadsystem - i alla väder

• Underhållsfritt

• Snabb och enkel montering

• Låg vikt - 4,6 kg pr planka

• Enkel borr- och skruvmontering

• Plankorna kan kapas på plats

• Minimalt med damm och skräp under  
kapning och montering

• Kräver ingen försegling eller målning

• Monteras på trä- eller metallreglar

• FSC® COC & CE-märkning

• Brandklass B-s1,d0 


