
Monteringsanvisning BerryAlloc Wall&Water (SE) 
 
Läs igenom alla instruktioner före installering och se till att du förstår instruktionerna helt 
innan arbetet påbörjas. Låt BerryAlloc Wall&Water acklimatisera sig i rumstemperatur i 
oöppnad förpackning minst 48 timmar före montering.  
Luftfuktigheten bör vara högre än 30% under installationen.  
Då väggar som är mellan 240 cm upp till 270 cm höga installeras bör du fölga installations-
anvisningen som finns i förpackningen för förlängningsdelen på 30 cm. 
Information om godkända tätningsmassor för BerryAlloc Wall&Water och definiering av våta 
zoner finns på vår hemsida www.berryalloc.com. 
 
Bild 1: Regelverk 
BerryAlloc Wall&Water innerväggar är utformade för inomhusbruk som väggbeklädnad på 
ett träregelverk i en dimension av minst 1½” x 2” med ett regelavstånd från mittpunkt till 
mittpunkt på max 600 mm och 800 mm eller en existerande vägg 
(se separata monteringsanvisningar på www.berryalloc.com). 
 
Bild 2: Utrustning som behövs 
Hörnprofiler, basprofiler, tätningsmassa och skruvar från BerryAlloc. 
Om utrustning används som inte finns med i det här avsnittet eller på www.berryalloc.com 
finns risk för att garantin inte längre gäller. 
 
Bild 3 och 4: Montering av basprofiler 
Se till att basprofilerna monteras vågrätt i hela rummet, för att förhindra höjdskillnader 
mellan panelerna. Det bästa är att använda ett laserpass för detta. Säkra baksidan av 
basprofilerna med tätningsmassa och skruva fast basprofilerna mot väggen. 
 
Bild 5 och 6: Montering av inre hörnprofiler 
Den inre hörnprofilen består av två delar, inre profil och täcklist. Den inre profilen ska 
monteras på regelverket. Se till att den inre profilen monteras helt lodrätt. Skruva fast 
den inre profilen på regelverket. Täcklisten pressas fast efter det att installationen är 
färdig. 
 
Montering av väggarna 
Bild 7: Montering av den första panelen 
Börja installeringen till höger om den inre hörnprofilen. Mät bredden från 5 mm till höger 
om clip-on spåret på den inre hörnprofilen till mitten på den första vertikala regeln i 
regelverket. Skär panelen i rätt bredd. 
 
Bild 11: Ha på tätningsmassa 
Tillsätt tätningsmassa på basprofilens kant, lika långt som panelen är bred. 
 
Bild 9: Tillsätt tätningsmassa i den inre hörnprofilens skåra och på vänster sida av 
panelen för att göra det vattentätt. Tryck in panelen i den inre hörnprofilens skåra, men 
lämna ett mellanrum på 5 mm till clip-on spåret på den inre hörnprofilen. 
 
Bild 10, 11 och 12: Fastsättning av panelen 
Se till att panelen är helt lodrät. Skruva fast panelen i regeln. Sätt skruvar med 20 cm 
mellanrum längs med hela panelens höjd (sätt första skruven 20 mm från panelens nedre 
kant). 
 
Bild 13: Montering av nästa panel 
Ha på tätningsmassa på basprofilens kant, lika långt som panelen är bred. 
 



Bild 14: Om det förväntas mycket vattenspill, ha på tätningmassa i fogen på panelen 
som redan installerats. Installera den andra panelen. Skruva fast panelen i regeln (skruvar 
med 20 cm mellanrum, sätt första skruven 20 mm från plattans nederkant). Fortsätt 
installeringen av panelerna ända till den sista panelen på väggen. 
 
Bild 15 och 16: Montering av den sista panelen på väggen så att den möter en inre 
hörnprofil 
Mät bredden från kanten på den sedan tidigare installerade panelen till 5 mm till vänster 
om clip-on spåret på den inre hörnprofilen. Skär panelen i rätt bredd. Tillsätt tätnings-
massa på basprofilens kant. Tillsätt tätningsmassa i skåran på den inre hörnprofilen och på 
den högra sidan av panelen. Om det förväntas vattenspill, ha tätningsmassa i fogen på 
panelen som redan installerats. Se till att panelen är helt lodrät. Installera väggens sista 
panel. 
 
Första panelen på den andra väggen, med fortsättning från en inre hörnprofil 
Mät bredden från 5 mm till höger om clip-on spåret på den inre hörnprofilen till mitten på 
den första vertikala regeln i regelverket. Skär panelen i rätt bredd. 
 
Bild 13: Tillsätt tätningsmassa 
Tillsätt tätningsmassa på basprofilens kant. Tillsätt tätningsmassa i hörnprofilens skåra och 
på den vänstra sidan av panelen. Tryck in panelen i hörnprofilens skåra, men lämna ett 
mellanrum på 5 mm till clip-on spåret på den inre hörnprofilen. Se till att panelen är helt 
lodrät. Skruva fast panelen i regeln på regelverket. 
 
Bild 17: Montering av den sista panelen på väggen så att den möter en yttre hörnprofil. 
Placera den yttre hörnprofilen på hörnet av regeln (torr). Mät avståndet från kanten på 
den sedan tidigare installerade panelen till insidan av skåran på den yttre hörnprofilen. Ta 
bort den yttre hörnprofilen. Skär panelen i rätt bredd. Tillsätt tätningsmassa på 
basprofilens kant. Tillsätt tätningsmassa i hörnprofilens skåra. Tryck in hörnprofilen mot 
panelens kant. Installera panelen tillsammans med den yttre hörnprofilen. Skruva fast den 
yttre hörnprofilen i regeln (bild 18). 
 
Första panelen på den andra väggen, med fortsättning från en yttre hörnprofil 
Mät bredden från insidan av skåran på den yttre hörnprofilen till mitten på den första 
vertikala regeln i regelverket. Skär panelen i rätt bredd. 
 
Bild 13: Tillsätt tätningmassa 
Tillsätt tätningsmassa på basprofilens kant. Tillsätt tätningsmassa i hörnprofilens skåra och 
på den vänstra sidan av panelen. Tryck in panelen i skåran på hörnprofilen. Se till att 
panelen är helt lodrät. Skruva fast panelen i regeln (skruvar med 20 cm mellanrum, sätt 
första skruven 20 mm från plattans nederkant). 
 
Bild 19 och 20: Montering av täcklisterna för de inre hörnprofilerna. 
Tillsätt tätningmassa på båda sidor av clip-on spåret till den inre hörnprofilen och tryck 
fast täcklisten i clip-on spåret på den inre hörnprofilen. Om en hammare används, använd 
plast- eller träkloss, undvik att slå på täcklisten 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


