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NORAC SYSTEMVEGGER

NORAC AS
Kystveien 18, 4841 Arendal. 
Telefon: +47 37 05 92 50. E-post: salg@norac.no

MONTERINGSANVISNING

www.noracsystemvegger.no

NORAC  utvikler, produserer og leverer markedets mest fleksible og lettmonterte

systemvegger for innvendig rominndeling. Systemet monteres raskt og støvfritt med 

minimale forstyrrelser, og i løpet av kort tid kan et stort areal bli ombygd til et 

moderne og tidsriktig kontorlandskap.
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1. Instruksjon for transport, håndtering og lagring

1.1 Generelt om paller

Pallene snekres av treverk og er tilpasset de elementer og profiler de skal inneholde. En 

plastfolie er brukt som overdekking for å gi en midlertidig beskyttelse mot vær og vind. Pallers 

utforming, størrelse og vekt avtales prosjekt vis slik at vi får paller som er greit håndterbare 

under de forhold som råder. 

Pallene har en påklistret lapp på A4 størrelse som gir følgende informasjon:

• Palle nummer

• Kundereferanse (prosjekt navn, bestillingsnr., etc.)

• NORACs referanse (ordre nr.)

• Område pallen tilhører

• Leveringsadresse

1.2 Transport

Pallene er laget for å kunne flyttes med gaffeltruck eller jekketralle. Pallene må håndteres 

forsiktig for å unngå skader på innholdet. Unngå å flytte flere paller samtidig, dvs. flytt ikke 

paller som står oppå hverandre.

1.3 Lagring

Pallene er ikke laget for å stå utendørs ubeskyttet for regn og sol i mer enn noen få dager. 

Dersom lengre tids lagring er nødvendig, bør pallene lagres innendørs. Hvis dette ikke er mulig 

må de dekkes med en presenning slik at regn og sollys ikke slipper til.

Er pallene laget slik at de kan stables oppå hverandre, må det ikke stables mer en maks 3 paller 

i høyden.
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Unngå denne situasjonen:
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2. Beskrivelse av Norac skilleveggsystem

Norac har utviklet markedets mest fleksible og lettmonterte systemvegger for innvendig 

rominndeling. Systemet monteres raskt og støvfritt med minimale forstyrrelser, og i løpet av 

kort tid kan et stort areal bli ombygd til et moderne og tidsriktig kontorlandskap.

Det finnes en rekke forskjellige veggpanel som har ulike tekniske egenskaper, f.eks. med 

hensyn på lydreduksjon. Men felles for de fleste typene er at sammenkobling skjer ved hjelp 

av en not/fjær forbindelse. Et panel kan ha not/fjær, not/not, fjær/fjær og løse fjærer finnes 

også. Det finnes panel som har en butt (90°) endeavslutning istedenfor not eller fjær.

De mer avanserte panelene har en oppbygning med ulike densiteter på isolasjonen og har en 

luftspalte inne i panelet. Denne oppbygningen gjør panelet effektivt på å stoppe 

lydgjennomgang, men svekker samtidig panelets evne til å tåle en røff behandling under 

montasjen. Det er derfor viktig at slike paneler løftes varsomt av pallen og håndteres med 

forsiktighet under montasjefasen.

Veggmodulene kan enkelt flyttes og omplasseres. Systemveggene er fleksible også når det 

kommer til flytting eller omplassering. De er enkle å demontere, og veggene kan remonteres 

etter nye behov.

3. Standard panel system vs modulært panel system

Norac systemvegger leveres normal enten som standard system eller som modulært system.

3.1 Standard system

Et standard system er et fleksibelt system som tillater justeringer under installasjon. 

Panelene leveres i en standard modulbredde på 600 mm og kuttes på byggeplassen for å 

passe i henhold til mål. Til et standard panel system følger det med profiler som er tilpasset 

kappede paneler. De er designet for enkel montering og for å la så få skruer/popnagler som 

mulig. 

3.2 Modulært system

Et modulært system er et skreddersydd system hvor justeringer og kapping på byggeplass 

ikke er nødvendig. Et modulært system reduserer installasjonstiden og det gir vegger med 

slette overflater uten utenpåliggende profiler og synlig skruer/popnagler. For et modulært 

system er det viktig at installasjonstegningen korresponderer med byggemål.  
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4. Forberedelser

Ha NORAC installasjonstegninger (og NORAC detaljtegninger av elementer og profiler, om 

nødvendig) tilgjengelig. Sjekk at siste revisjon av tegningene blir brukt. 

Installasjonstegningene viser hvor de forskjellige elementene og profilene skal monteres. 

Nødvendig verktøy til montering kan være: 

1. Pendelstikksag

2. Poppeverktøy

3. Drill/skrutrekker

4. Vakuum løfter

5. Kalksnor 

Pallene skal, dersom slike opplysninger er gitt, være merket med hvilket område i bygget de 

tilhører. De kan da transporteres nærmest mulig der panelene skal brukes slik at unødvendig 

manuell håndtering av paneler unngås.

”Location” kolonnen i pakklisten kan også gi opplysninger om hvor de forskjellige elementene 

hører til, for eksempel rom nr.

Kutt profilene som i et av alternativene
som vist i bildet
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5. Installasjon 

Profilene kan være U-formet eller bestå av to vinkler hvorav den ene festes og gulv/himling og 

den andre klippes på plass etter at veggpanelet er montert opp. Typen profiler er 

prosjektavhengig.

Merk om nødvendig opp på gulvet hvor gulvprofilen skal være. Dersom panelene er levert 

som et modulært system, er det svært viktig å følge målene som er gitt i 

installasjonstegningene. Målene er gitt til senter av 50 mm profilene og til bakre innside av 25 

mm profilene. Bunnprofilene leveres normalt i lengde på 2500  mm og må kuttes for å passe til 

byggemålene. Det er flere måte å kutte profilene for hjørner. Under er tre alternativer:

Og sett dem sammen som et av alternativene
vist i dette bildet
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6. Installasjon av veggpaneler

6.1. Merking av paneler

Installasjonstegningen vil vise hvor de forskjellige panelene og profilene skal monteres. Finn 

riktig panel (panel type, høyde og farge) i henhold til installasjonstegningen og 

komponentlisten. Hvert panel og profil er merket med en klisterlapp som korresponderer 

med komponentlisten og installasjonstegningen. Denne sier blant annet hva slags element det 

er, og hvilket område det hører til og hvilken farge og høyde det har. Under er et eksempel på 

hvordan klisterlappen ser ut. 

Spesielle paneler, som paneler med forsterkingsplater og/eller kabelspor, er merket på 

installasjonstegningen og har en tilhørende klisterlapp. Dersom et panel har et forsterket 

område, er dette området normalt merket med et kryss (X).  

OurRef: 9790 Unit: K-625000D Location: LC3507
Area:

Cust: Cust.name Length: 2375 Marked: -
Col.: 0.4G/2

0060 Width: 600 Rem: -

Eksempel på klistrelapp

Profilen kan festes med skruer eller skytes fast med boltpistol avhengig av underlag. Profilene 

bør ha et festepunkt for ca. hver 600 mm.

Der det er viktig med god lydreduksjon gjennom veggen, må det legges to fuger mellom 

profilene og underlaget. Fugene legges ca. 10 mm fra ytterkanten av profilene. Fugene må 

bestå av en elastisk akrylmasse, silikon eller tilsvarende fugemasse med gode tette og 

tilpasningsegenskaper. Hensikten med fugingen er å unngå sprekker og åpninger som lyden 

lett kan slippe gjennom. Dette er spesielt viktig dersom monteringsunderlaget er ujevnt. 

Se skisse:
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6.2 Fjerning av beskyttelsesfolie

Panelene har en beskyttelsesfolie på overflatene. Denne folien skal sitte på til 

monteringsarbeidet er ferdig. Den gir beskyttelse mot skader på paneloverflaten. Men det er 

viktig at noen deler av beskyttelsesfolien fjernes før paneler og profiler monteres. Dersom 

dette ikke gjøres, vil det bli en uforholdsmessig stor jobb å fjerne folien når alt står ferdig 

montert.  Veggpanelene har not og fjær for sammenkobling, se skisse under:

Beskyttelsesfolien må fjernes fra både not- og fjærdelen før montering. Bruk en kniv eller noe 

av hard plast for å kutte / svekke folien i enden av not og fjær. Det må utvises forsiktighet under 

denne operasjonen slik at ikke overflaten under folien skades. Fjern så den biten av folien som 

ville blitt skjult ved montering, se bilder under.

Beskyttelsesfolie fjernes fra fjær

Beskyttelsesfolie fjernes fra not
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Når det brukes topp- og gulvprofiler som skal være synlige etter ferdig montering (dvs. 

profilene skal ikke dekkes med f.eks. en trelist), må også beskyttelsesfolien som ellers ville ha 

forsvunnet inn i disse profilene løsnes fra endene av panelene. Man trenger ikke å kutte av 

denne folien, men bare løsne den i endene og dra den løs slik at den ikke kommer inn i 

profilene ved montering. Denne løse delen av beskyttelsesfolien vil dessuten forenkle 

fjerningen av folien når monteringen er ferdig.

Man må også gjøre det samme med beskyttelsesfolien dersom veggpanelet skal gå inn i en 

vertikal U-profil eller vinkler.

6.3 Installasjonsretning

I et stort landskap kan det være fornuftig å starte monteringen i yttersonene istedenfor å 

starte monteringsarbeidet over alt. Da kan man lengst mulig beholde en stor åpning som gir 

plass til flytting av paller og håndtering av paneler og gjøre panelene mindre utsatt for skader.

Modulært system:

I et modulært system anbefales det å starte med et hjørne, T-element eller lignende og 

montere panelene i retning mot en døråpning. Sjekk med installasjonstegningen for å vurdere 

installasjonsretning. Hjørner, T-elementer, etc. skal plasseres i henhold til 

installasjonstegningen. Det er ikke nødvendig å kutte paneler i et modulært system. 

Standard system:

I et standard system starter man med et standard 600 mm panel og monterer det i retning 

mot en døråpning. Normalt må det kuttes ut hull til dører i panelene i henhold til en dørplan. 

Bruk vertikale profiler til å lage hjørner, T-koblinger, etc. i henhold til installasjonstegning. U-

profiler brukes normal til å lage hjørner og T-koblinger. Bruk skruer eller popnagler til å feste 

U-profilene. Profilene bør ha et festepunkt for ca. hver 600 mm. Innvendige og utvendige 

profiler festes på samme måte. 

Akkurat som nevnt for topp- og gulvprofiler, er det viktig å fuge bak vertikale profiler for å 

sørge for en mest mulig lydtett vegg. For en U-profil legges det 2 fuger på baksiden, se skisse 

under avsnitt for gulvprofiler. 

Fugene må bestå av en elastisk akrylmasse, silikon eller tilsvarende fugemasse med gode 

tette og tilpasningsegenskaper slik at lysgjennomgang i sprekker unngås.

M O NTER I NG SANVI SNI NG
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Generelt må det, der gode lydreduksjonsegenskaper er ønsket, fuges i alle grensesnitt mellom 

NORACs paneler/profiler og den øvrige konstruksjonen. Åpne spalter vil være svært 

ødeleggende for veggens lydreduksjon.

Det siste panelet i en rett vegg, må, i et standard system, normalt kuttes. Når det siste panelet 

gjenstår, måles den gjenstående bredden. Kapp et 600 mm panel med en pendelstikksag eller 

lignende verktøy. Det gjenstående panelstykket kan brukes som startpanel på neste vegg 

dersom det har en bredde som er større enn 200 mm. 

6.4 Montering av veggpaneler

Plasser panelene og elementene i gulvprofilene og sørg for at de er plassert ordentlig ned i 

bunnen av gulvprofilene.

Deretter monterer du panelene sammen med fjær-delen av panelet i not-delen på det andre 

panelet. Normal håndkraft skal være tilstrekkelig. Ikke slå de ubeskyttede panelene med en 

hammer eller et lignende verktøy for å skyve panelene sammen eller inn i profiler. Dette vil 

føre til skader på panelene. Hvis det av en eller annen grunn er vanskelig å montere paneler 

sammen, kan en hammer brukes forsiktig sammen med et mykt treverk som en støtdempende 

enhet mellom hammeren og panelet.

Når panelene er montert sammen, kan de festes til gulvprofilen med popnagler eller skruer i 

hvert panelledd. Det er ikke nødvendig med et festepunkt på begge sider av veggen.

Panelene er vanligvis vertikalt montert. Hvis underlaget ikke er rett, bør det brukes et vater 

eller lignende for å få panelene rett.

7. Installasjon av topprofiler

Når panelene gradvis monteres, skal topprofilene monteres. Siden hver topprofil normalt er 

2500 mm, kan en topprofil installeres når veggen er over 2500 mm bred. 

Standard topprofiler skal presses ned på toppen av panelene, slik at det ikke er noen luftrom 

mellom profilen og veggpanelene. Profilene festes deretter til panelene med skruer eller 

popnagler. Bruk minst en feste i hvert panelledd.
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KONTAKT
NORAC AS

Kystveien 18, 4841 Arendal 

Telefon +47 37 05 92 50

www.noracsystemvegger.no
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