
 
 
 
 

Installasjonsveiledning 

Smygplater 

 

 
 

 

 
1. Sørg for at vinduet er tettet i 

henhold til Norsk Standard 
sine krav. 

 

 
2. Mål og tilpass platen etter 

tykkelsen på veggen, skjær 
med kniv og en linjal, eller 
elektrisk sag.  

 

 

 

 
3. Legg en tynn stripe med 

Adefix Plus i vinduets 
foringsspor. 

  

 
4. Har du vinduer med 10 mm 

spor, lag en foringspenn med 
kniv eller elektrisk sag. 

  

 
5. Monter smygplaten i bunnen 

og kontroller at platen er i 
vinkel. Fest platen midlertidig 
med 2 skruer, 1 i hver ende. 

 

 
6. Lim også alle hjørner hvor 

smygplaten skjøtes mot 
hverandre som hjørner etc. 

  

 
7. Tilpass og monter de 3 sidene 

rundt vinduet. 

  

 
8. Tørk av overflødig lim 

umiddelbart med rengjørings-
vipes. 

 

 
9. Sett inn spikerslag enten 

med Båndstål fra Norgips 
eller trevirke. Skrues fast 
med gipsskruer hver 20. cm. 

  

 
10. Monter gipsplater mot, og 

rundt smygplaten. Platene er 
nå klare for sparkling og 
maling. 

  

 

 
LA SMYGPLATENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING – HUSK MIN. 15° C VED MONTERING 

 
 
 



 
 
 

 

Hvordan male Deco smygplater 
 

 
 

Steg 1: Forarbeid 
 
Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe. 
Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt. 
Først sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse. 
Så sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling). 
Til slutt sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN som utjevning. 
Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet. 

1. Rengjør 
2. Sparkle 
3. Slip og fjern støv 

 

Steg 2: Grunning 
 
For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet 
som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat. 

1. Grunn èn gang 

 
Steg 3: Maling 
 
For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å 
slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med 
Jotun maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. 
Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. 

1. Mal et strøk 
2. Slip lett 
3. Fjern støv 
4. Mal det siste strøket 

 
 
 

Fordeler Deco smygplater: 
 Rask montering 
 75% mindre malerarbeid 
 Platene er «dødt» materiale og 

sprekker ikke 

 Perfekte 90 graders hjørner 
 Fuktbestandig 
 Høy isolasjonsverdi 
 Perfekt underlag for maling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For spørsmål, ta kontakt med Deco Systems AS  •  www.decosystems.no  •  post@decosystems.no   

 
https://www.youtube.com/watch?v=0ElHwfNipek                                                              

 

 


