
TS150 synlig innfesting 
med skruer på trelekter 
Dette systemet gir kostnadseffektiv løsning ved bruk av 

Trespa Meteon-plater i et stort utvalg av paneldimensjoner.

Trespa Meteon-plater med minimums-

tykkelse 6mm kan festes på en underramme 

av treverk, med bruk av lakkerte skruer 

tilnærmet platefargen.
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Dette dokumentet er kun ment for å gi en generell anbefaling. 
Trespa tilbyr disse retningslinjene, testene og design-data kun til informasjonsformål og anbefaler at 
kunden, byggherre eller arkitekt søker uavhengig råd fra en sertifisert leverandør eller ingeniør angående 
installasjon, samt overholde designkrav, lover og forskrifter og standarder iht. Norske byggekrav.

Generelle installasjons detaljer 

Hulromdybde og ventilasjon (lufting)

I hulrommet mellom den regntette kledningen og isolasjonen eller veggkonstruksjonen, skal luften strømme 
fritt bak platene for å oppnå «pipeeffekt» (fra og til ventilasjonsåpningene). For å sikre kontinuerlig ventilasjon 
bak platene anbefales hulrommet mellom den regntette kledningen og isolasjonsmaterialet eller 
veggkonstruksjonen å være 20-50mm dybde. Hulrommets dybde må være i tråd med gjeldene bygge 
standarder, forskrifter og sertifikater. Fasadens ventilasjonsinn- og utløp må være minst 50 cm2 pr. lineære 
meter rundt hele fasaden.

Underkonstruksjon

Trespa Meteon- plater må installeres på en underramme med tilstrekkelig styrke og permanent holdbarhet. 
Kvalitet og/eller behandling av underkonstruksjon må være i samsvar med gjeldende standarder, forskrifter 
og sertifikater. Trespa anbefaler bruk av EPDM-bånd på hele bredde av de vertikale trelektene.

Festedetaljer 

Trespa Meteon-plater med tykklse 6,8 og 10mm kan festes på underkonstruksjon av tre med skruer.
For plater som monteres til vertikale aluminiumslekter må det benyttes popnagler.
For å beholde plateposisjonen må hver plate ha et fast festepunkt i midten av platen.

Fast punkt/Fixed point - hull diameter

• 5mm for festeskruer

• Lik stammediameter for andre skruer

Glide punkt/Sliding point - hull diameter

• 8mm for festeskruer

• Stammediameter + 3mm for andre skruer

Skruen må alltid sentreres i hullet og skruen må stå rett.Skruen må alltid sentreres i hullet og skruen må stå rett.



Saging av plater

Det anbefales å bruke sirkelsag eller håndfres med skinne. Bruk utstyr beregnet for harde tresorter med 
vekseltann eller trapesflattann. Kapp fra baksiden av platen slik av tennene går ned i den dekorative siden. 
Det anbefales å lage en skjærestasjon slik at platene har god understøtte og legge gummibelagte maler 
under platene slik at de ikke glir under kapping.

Oversikt over tekniske installasjons detaljer

Følgende tabell gir en generell oversikt over noen av de viktigste tekniske installasjons detaljer for Trespa 
Meteon.

Platetykkelse

6,8 og 10mm (13mm kan brukes ved spesialtilfeller, vennligst ta kontakt)

Platedimensjoner

Maks plate dimensjon direkte på fasaden (mm): Ved optimalisering benyttes alle plateformatene for 
å minimere svinn:

- 3050 x 1530 - 3050 x 1530

- 2550 x 1860 - 2550 x 1860

- 3650 x 1860

- 4270 x 2130

Fuge bredde (mellomrom mellom platene)

Det er viktig å ta hensyn til ekspansjon i platene, det vil si at volumet til materialet endrer seg ved tempera-
turforandringer.

- 10 mm mellomrom mellom platene i alle retninger.

Minimumdimensjon på underkonstruksjon (lektene)

Endelekter (spikerslag for kun 1 plate): Midtlekter (spikerslag for 2 plater) 

48 x 34 mm 95 x 34 mm
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Skruer

Skruene kan lakkeres tilnærmet lik platefargen eller iht. en RAL kode. Standard skruer er 4,8x33(39)

Skrueavstand fra kanten på plate

Minimum 20mm og maksimalt 10 x platetykkelsen

Anbefalt festeavstand 

Maksimal festeavstand (mm) Platetykkelse (mm) for satin/rock Platetykkelse (mm) for gloss

6 8 10 10

2 festepunkter i en retning 450 600 750 550

3 eller flere festepunkter i en retning 600 750 900 700

     
      •      For festeavstand til himling multipliseres festeavstanden med 0.75.
      •      Denne tabellen er beregnet med vindlast på 600 N/ m² og maksimal defleksjon på L/200.
      •      Basert på overflateegenskapene til Gloss-panelen reduseres festeavstanden

For andre vindlaster se grafen under. 



www.vink.no

Panel defleksjon L/200

Grafen nedenfor viser Trespa Meteon-plater med tykkelse 6-13mm for forskjellige vindlaster og maksimal 
defleksjon L/200 (Europeisk standard). Den maksimalt tillatte defleksjonen finnes på den horisontale aksen 
for minimum vindlast på 600N/m2 . høyere vindlaster vil redusere lekteavstanden i henhold til grafen. Disse 
grafene er kun ment til å gi en generell oversikt over defleksjonen, hvert prosjekt må gjøre beregninger for 
gitt tilfelle. 

Et spenn/fakk (2 lekter pr. plate vertikalt)

2 eller fler spenn/fakk (3 eller flere lekter pr. plate
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Lagring av platene:

      •      Lagre platene i et tørt, rent og frostfritt lokale.
      •      Plasser paller og plater på en jevn flate som gir god støtte.
      •      Oppbevar platene i lukket originalemballasje der dette er mulig.
      •      Fjern stålbandene hvis platene skal lagres over lengre tid.
      •      Unngå at det kan oppstå fukt mellom platene.
      •      Ikke plasser fuktabsorberende materiale (f.eks. papir) mellom platene.
      •      Forebygg ensidig fukt- eller temperaturbelastning ved å:
 1.      fjerne all beskyttelsesplast innen 24 timer etter at platene er tatt ut av pakken
 2.     la platene ligge flatt oppå hverandre
 3.     unngå hulrom mellom platene, f.eks. som følge av at noen plater er tilpasset
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