
Kvalitetmerket! 

K20/70 er den høyeste 

 holdbarhetsklassen for  

konstruksjonsfiner.

Vänerply Kompakt 
En smart konstruksjonsfiner i et lite format  
som du enkelt bærer, transporterer og monterer selv

Konstruksjonsfiner

Vänerply

Moelven.no/byggeogbo



NYHET! 
Vänerply Kompakt K20/70 – den lette og smidige platen  
ypperlig for montering i  mindre rom
Vänerply Kompakt fra Moelven er en smart konstruksjons
plate i et hendig og smidig format. Den er lett å bære, trans
portere og enkel å montre.

Platen er en smart og smidig finerplate for vegg og innertak
konstruksjoner. Den brukes som forsterkning bak gips eller 
som synlig vegg til diverse innredninger og snekkerier. 

Vänerply Kompakt er den perfekte platen for deg som skal 
renovere eller bygge et lite og/eller trangt rom. 

Smidig format
Knapt 30 cm bred og 2, 4 m lang. Det kompakte formatet gjør 
platen smidig å jobbe med. Der andre plater ikke kan brukes 
fordi de er for store kan du bruke Vänerply Kompakt uten 
problem. Du kan til og med få plass til platene i en helt vanlig 
personbil. 

Lett å bære
Vänerply Kompakt fra Moelven veier kun ca.  5 kg, en fjerdedel 
av hva en ordinær konstruksjonsfinerplate  veier. Det inne
bærer at du helt uten problemer kan bære platene alene. 

Enkel å montere selv
Platens endepløyde kanter hjelper deg å holde platen på plass 
sånn at du enkelt kan bygge en stabil vegg helt uten hjelp fra 
andre. 

Moelven – din ledende plateleverandør

Produktfakta
Sertifisert konstruksjonsfiner K20/70

Tykkelse: 12 mm / 15 mm 

Bruttomål:  2420 x 295 mm 

Dekningsmål:  2400 x 275 mm 

Dekkende overflate:  0, 66 m2 

Vekt 12 mm:  4,2 kg 

Vekt 15 mm:  5,2 kg

Dimensjonstoleranse

Tykkelse 12 mm:  11,3 – 12,0 mm

Tykkelse 15 mm:  14,2 –  15,0 mm

Lengde:  2400 +/ 1,0 mm

Bredde:  275 +/0,2 mm

Maksbelastning innertak:  40 – 60 kg
(Skrudiameter 5 6 mm)

Maksbelastning på vegg:  70 – 80 kg
(Skrudiameter 5 6 mm)



Slik monterer du Vänerply Kompakt
Snu platene med baksiden, siden med tekst, mot sten
derne. Vend langsiden med noten oppover (se bilde 1)

Montere platene som liggende plate på stående stende
re. Monte en rad om gangen.  Start monteringen av den 
første raden nedenfra til høyre.

Sørg for at du alltid har 510 mm margin fra gulv, vegg 
og tak. Platene kan svelle

Fest den første skruen nederst i høyre hjørne, ca 2 cm 
inn på platen (ikke i fjæren).

Kontroller at platens øvre kant er rett med et vater, 
juster ved behov. 

Forsett å skru hver 15 cm, ca 2 cm fra platens  
underkant.

Dersom du bruker flere plater på samme rad: Skjøt 
kortendene sammen. Sett en ekstra skrue ca 6 mm fra 
noten mitt på venstre platens kortside slik at platene 
festes i hverandre. 

• Stenderavstand C/C 60 cm: Pass på at skjøtene 
mellom platenes kortside kan festes mot en stender.

• Stenderavstand C/C 45 cm: Platens kortsider kan her 
monteres mellom stenderene

Tenk  på!
Lagre og transporter platene vannrett på plant underlag
Beskytt platene mot direkte sollys og nedbør
Lagre plater for innvendig bruk i oppvarmet rom
Aklimatiser platene til den samme fuktighet rommet 
platene skal monters i har før montering.

Du trenger
Sag
Skrutrekker
Vater
Tommestokk
Skruer, for eksempel treskruer 4,2 x 40 mm 
med forsenket hode.

Om den siste platen i en rad må kappes kan du benytte 
den resterende biten på neste rad om den dekker minst 
et helt stenderfakk.

Kontroller at hele platen er rett. Kontroller dette med 
jevne mellomrom.

Start med neste rad. Skjøt platene sammen med raden 
under.

Flytt  eventuelle skjøter med minimum et stenderfakk 
(60 cm alternativt 45 cm) i forhold til skjøtene på raden 
under.

Skru fast hver 60 cm, ca 6 mm fra platens underkant 
sånn at skruen fester seg i både den øvre og nedre 
platen.

Fortsett rad for rad. Tilpass den siste radens platebred
de slik at du har 510 mm margin mot taket. 

Avslutt med å skru fast veggens over og underkanter 
hver 15 cm, ca 1 cm inn på platene. Pass på at alle kort
sider har tre skuer, en i underkant, en i overkant og en 
på midten. 
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Begynn her!

15 cm

Første festepunkt Underkant
2 cm fra hjørnet (ikke i fjæren).

Kortsider/overkant
1 cm fra platekant. Hver 15. cm.

2 cm fra underkant. Hver 15. cm.

Langside
6 mm fra platekant. Hver  60. cm.

Skjøter
6 mm fra skjøten. 3 stk skruer per skjøt.

60 cm

6 mm

6 mm

5–10 mm

2 cm

1 cm
15 cm

2 cm

5–10 mm

5–10 mm
Not

Fjær

Forside

Fjær

Not

Nedover
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Forside

5–10 mm
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Moelven Wood AS
2074 Eidsvoll Verk
Tel: +47 63 95 97 50

Moelven.no/byggeogbo
moelven_byggeogbo
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Moelven er en ledende produsent og distributør av bygnings
plater. Moelven Vänerply er Skandinavias eneste finerfabrikk. 
Her produseres sertifisert konstruksjonsfiner og enklere  
bygningsfiner. 

I tillegg til egenprodusert konstruksjons og bygningsfiner har 
Moelven OSB, diverse kryssfiner, MDF og hobbyplater i vårt 
brede sortiment. Platesortimentet teller  over 600 varelinjer, 
og vi har mulighet til både å spesialbestille de fleste produkter, 
eller sørge for spesielle ønsker, som for eksempel brannimpreg
nerte plater !  Gjennom et koordinert Skandinavisk innkjøp av 
plater tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, høy leverings
service og korte ledetider. Varene  distribueres  via vårt logis
tikksenter, her crossdockes også våre andre produktgrupper 
og samkjøres til våre kunder. Alternativt kan det ved store 
volum direktedistribueres rett fra fabrikk. 


