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färdigmålad 

iNNertak

peNselmålade 

paNelbord

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, 
slitstark, hårt sammanpressad träfiber och målade 5ggr. Det 
ger en produkt med mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak kan du dessutom glömma allt 
om spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna 
är försedda med not och fjäder för dold skruvning och smidi-
gast möjliga montage.  

*vit slät penselmålad yta

Huntonit skivor kan användas i såväl nybyggnation som 
renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum. 
Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp 
spotlights om du så önskar 
(vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar).

Panelbord  Sand på vägg och Vit i tak Wood Panelbord Shadow på vägg och Vit i tak

Wood Panelbord med penselmålad yta och läcker trästruktur. 
Panelerna kan användas liggande eller stående i både tak och på 
vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden 
skall täcka längre avstånd än 2400 mm.

Huntonit Panelbord Vit - slät yta* 11 x 200 x 2420 mm
Huntonit Wood Panelbord Vit  11 x 200 x 2420 mm
Huntonit Wood Panelbord Sand  11 x 200 x 2420 mm
Huntonit Wood Panelbord Earth  11 x 200 x 2420 mm
Huntonit Wood Panelbord Mist  11 x 200 x 2420 mm
Huntonit Wood Panelbord Shadow  11 x 200 x 2420 mm

längDSPår i SKyggE Profil

Sand
S 2502 y

Vit
S 0502y

Vit*
S 0502y

Earth
S4005 
y20r

Mist
S 3000 n

Shadow 
S 4000 n
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< Plankett
 tak vit och Perle vägg 

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda 
med not och fjäder på alla fyra sidor för enkel 

montering. finns i flera utseenden. 

Classique tak färg vit

Wood Panelbord Shadow på vägg och Vit i tak

färdigmålade

takskivor

Brilliant 11 x 300 x 1220 mm
Brilliant 11 x 620 x 1220 mm
Symfoni  11 x 300 x 1220 mm
Plankett 11 x 300 x 1220 mm
Classique  11 x 620 x 1220 mm
Classique  11 x 300 x 1220 mm

längD- oCH SluTSPår 
i V-faS Profil 

Brilliantvit tak

Vit Symfoni
nCS S 0502y

Vit Plankett 
nCS S 0502y

Vit Classique
nCS S 0502y

Brilliant
nCS S 0500-n
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De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, 
Skygge och faspanel 8 bord. De är, som våra innertak, till-
verkade i miljövänlig och slitstark träfiber samt målade 5ggr. 
Det ger en produkt med mycket hög kvalitet och prestanda. 
Skivorna har ett klassiskt, stilfullt och elegant utförande, 
mycket likt vår traditionella svenska pärlspont/faspanel. 
 
Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som 
renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med 
not och fjäder för enkelt och snabbt montage med dold 

infästning, antingen på befintlig vägg eller direkt på regel-
stomme. Huntonit’s färdigmålade väggskivor är naturproduk-
ter som bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta att 
hålla rena och kan även lätt målas om i annan kulör om du 
känner för det. Standardfärger är Caffelatte, frost och Vit. 

Tänk på! Du sparar tid och pengar med Huntonit’s väggskivor. 
Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna 
är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bok-
hyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt.

Perle väggskiva har ett elegant utseende som passar lika bra 
när ni bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår 
per skiva och levereras i 2-pack - enkel att montera, skruv-
fast, ljuddämpande och tvättbar. 
Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, 
som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

Huntonit Perle frost Huntonit Perle Caffelatte

väggskivor

peNselmålad 

perle väggskiva

Vit
nCS S 0502y

Caffelatte
nCS S 1005-y30r

frost
nCS S 1500 n

Perle Hvit 11 x 600 x 2390 mm
Perle Hvit* 11 x 600 x 2740 mm
Perle Caffelatte 11 x 600 x 2390 mm
Perle Caffelatte* 11 x 600 x 2740 mm
Perle frost 11 x 600 x 2390 mm
Perle frost* 11 x 600 x 2740 mm
*beställningsvara

PErlE Profil

peNselmålade 
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Vill du kanske ha en bröstpanel 
istället? Det går precis lika bra! 
 
Kapa då Huntonit väggskivor på 
hälften (förslagsvis) så får du en färdig-
målad bröstpanel med ett klassiskt och 
tidlöst pärlspontsutseende. 

färdigmålad  

bröstNiNg
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Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra 
när ni bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår 
per skiva och levereras i 2-pack - enkel att montera, skruvfast,
ljuddämpande och tvättbar. 
Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, 
som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

Skygge Hvit 11 x 600 x 2390 mm
Skygge Hvit* 11 x 600 x 2740 mm
Skygge Caffelatte 11 x 600 x 2390 mm
Skygge Caffelatte* 11 x 600 x 2740 mm
Skygge frost 11 x 600 x 2390 mm
Skygge frost* 11 x 600 x 2740 mm
*beställningsvara

peNselmålad

SKyggE Profil

skYgge väggskiva

Vit
nCS S 0502y

Caffelatte
nCS S 1005-y30r

frost
nCS S 1500 n

Huntonit Skygge frostHuntonit Skygge Vit
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peNselmålad

skYgge väggskiva

Nya färger 
i  typ  Skygge

azur
nCS S 4040-B

olive
nCS S 3040-g50y

Pepper
nCS S 6502-y

Purple
ral 4001

Skygge azur 11 x 600 x 2390 mm
Skygge Purple 11 x 600 x 2390 mm
Skygge olive 11 x 600 x 2390 mm 
Skygge Pepper 11 x 600 x 2390 mm
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Huntonit fas 8 bord CaffelatteHuntonit fas 8 bord Vit

Huntonit faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De 
har not och spont för enkel och snabb montering med dold  
spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. 
Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, 
skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

faspanel 8 bord Hvit 11 x 600 x 2390 mm
faspanel 8 bord Hvit* 11 x 600 x 2740 mm
faspanel 8 bord Caffelatte 11 x 600 x 2390 mm
faspanel 8 bord Caffelatte* 11 x 600 x 2740 mm
faspanel 8 bord frost 11 x 600 x 2390 mm
faspanel 8 bord frost* 11 x 600 x 2740 mm
*beställningsvara

V-faS Profil

peNselmålad

faspaNel 8 bord

Vit
nCS S 0502y

Caffelatte
nCS S 1005-y30r

frost
nCS S 1500 n
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färdigmålad

braNNit
Brandhämmande tak- och väggskivor.
Testad hos SinTEf – norges brandtekniska laboratorium – 
och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit 
uppfyller kraven för invändigt ytskikt K10 - B-s1,d0 - 
enligt En 13501-1:2007 + a1:2009.

Huntonit Brannit takskivor monteras lätt och enkelt. De levereras 
färdigmålade i vitt och ger utmärkt skruv- och spikfäste.

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete redan gjort. 
Detta innebär bättre miljö på byggarbetsplatsen, kortare 
byggtid och klart bättre ekonomi. Huntonit Brannit skall 
förvaras i emballaget inomhus på ett plant underlag. 

Efter avslutat monteringsarbete avlägsnas eventuella fläckar  
enkelt med en mjuk fuktad trasa. använd vanligt rengöringsmedel.

peNselmålad

faspaNel 8 bord

SPECifiKaTionEr:
Tjocklek: 11 mm träfiberskiva
Bruttomått: Tak: 620 x 1220 mm
nettomått: Tak: 600 x 1200 mm
Vikt pr. kvm.: 9,4 kg
antal skivor per paket: 4 stk.
ytbeläggning: Brannitmålning
Kulör: Vit (nCS S 0502-y)
Skarvlösning: not/fjäder/fas på samtliga fyra sidor
ProDuKTBESKriVning
Beteckning: Brandskyddande tak- och väggskivor
färgtyp: Brannitfärg, flamskyddande. yl grupp 00
 Tillverkare: f. Steen-Hansen maling aS, Bergen, norge  
 Tlf.:+47 55 10 00 68
rengöring: Tvättas med ljummet tvålvatten. får ej ångtvättas
avgasning: avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön
MonTEringSanViSning TaK
Montering:  Tak i klimatklass 2, inte våtrum.
Brandklass: K10 - B-s1,d0
Montering: På underlag av trä, minst 10 mm tjocklek 
 med täthet ~ 635 kg/m³ eller material i Euro class a1 
 eller a2 med minsta tjocklek 9 mm eller på reglar av 
 trä eller stål med a1/a2-klassificerad mineralull 
 mellan skivorna. Monteras med gipsskruv 25-35mm. 
 avstånd mellan skruv max 150 mm. alt. klammer: 
 > 10 mm rygg, 35 mm långa ben eller motsvarande 
 kapacitet. avstånd mellan klamrar max 100 mm.  
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6 mm

60 m0mc/c 0 m0mc/c6

10-15 cm

200-300 m
m

Huntonit färdigmålad vägg 
(netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och fas 8 panel.

ClaSSiquE
Tjocklek: 11 mm
nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m² 
Vikt: 14/26 kg  -  färg: nCS S 0502-y

PlanKETT
Tjocklek: 11 mm
nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg  -  färg: nCS S 0502-y

SyMfoni
Tjocklek: 11 mm
nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m² 
Vikt: 14 kg   -  färg: nCS S 0502-y

PANELBORD till tak och vägg
Tjocklek: 11 mm
nettomått: 180 x 2400 mm
Bruttomått: 200 x 2420 mm
förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m² 
Vikt: 17,6 kg
färg: Vit, Sand, Earth, Mist, Shadow

PErlE, SKyggE och faSPanEl 8 BorD*
Tjocklek: 11 mm
nettomått: 600 x 2390 mm
Bruttomått: 620 x 2390 mm
förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m² 
Vikt: 27,5 kg 

PErlE penselmålad finns i färgerna: 
Caffelatte:  nCS S 1005-y30r
Vit: nCS S 0502-y
frost nCS S 1500 n
 
SKyggE penselmålad finns i färgerna:
Caffelatte:  nCS S 1005-y30r
Vit: nCS S 0502-y 
frost nCS S 1500 n
azur nCS S 4040-B
Purple nCS S 3040-g50y
olive nCS S 6502-y
Pepper ral 4001

faSPanEl 8 BorD penselmålad finns i 
färgerna:
Caffelatte:  nCS S 1005-y30r
Vit: nCS S 0502-y 
frost nCS S 1500 n
*levereras med not och 
fjäder endast på långsidorna.

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. Får man tapet-
klister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort. om detta ej 
görs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast under-
lag. observera! nettomått: lika med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

färdigmålad

takskiva
färdigmålad

väggskiva

Framsida ned

Framsida upp

• Elektrisk skruvdragare
• gipsskruvar
• Såg
• Snörslå (färgsnöre) / 
   alt. långt vattenpass

Verktyg för montering av 
tak och väggskivor:

200-300 mm

6mm

SKruVarBäTTringSfärg fogMaSSa

tillbehör:

BrillianT
Tjocklek: 11 mm
nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m² 
Vikt: 14/26 kg  -  färg: nCS S 0500 n

25 - 35 mm
gipsskruv
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Huntonit färdigmålat tak Brilliant, Classique (netto 600 x 1200 mm)  
och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.

Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique 
Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm) 
Montering på längsgående läkt.

Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique 
Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)  
Montering tvärs läkt/regel.

25 - 35 mm
gipsskruv
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Huntonit färdigmålade vägg- och 
takskivor rekommenderas av 
Norges Astma och Allergiförbund

Huntonit AS
Venneslavegen 233, 4700 Vennesla,  Norge
Tlf.: 38 13 71 00 , Fax.: 38 13 70 01
www.byggma.no, E-post: byggma@byggma.no

Producent:

Produkt/teknisk information.
Kontakta oss:
Norrland inkl norra Uppland:070-2905680
Mellansverige: 073-0395680
Sydöstra Sverige:070-6155680
Sydvästra Sverige:070-3255680

Försäljningskontor i Sverige:
Byggma Group / Huntonit AB
Vasavägen 76, 181 41 Lidingö, Sverige
Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18
www.byggmagroup.se, E-mail: info@byggmagroup.se

NorrlaNd iNkl  
Norra UpplaNd:
070-2905680

MellaNsverige: 
073-0395680

sydöstra sverige:
070-6155680

sydvästra sverige:
070-3255680 Uppsala

NorrköpiNg

halMstad

örebro


