
James Hardie™ Metal Trim®
Monteringsvejledning
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Vandret lysning og ventileret opstartsprofil
Vandret lysning fastgøres bag klemlisterne. 
Over lysningsprofilen monteres ventilerede opstartsprofilen. *

Vandnæse profil
Kan anvendes ved sokkel eller ved vandret overgang mellem 
HardiePlank og anden facade f.eks. mursten.

Opstartsprofil, ventileret
Profilen bruges ved sokkel, så HardiePlank® ved klinkmonte-
ring har rette hældning og tilstrækkelig ventilation.

Ventilation ved sålbænk
Sålbænken monteres med 5 graders hældning (Vandafledning). 
Under sålbænken bruges ventilations profil. *

Ventilations profil
Ventilations profilen bruges øverst for at sikre luftpassage og 
imod skadedyr. *

* Der skal minimum efterlades 10 mm åbning for at sikre 
tilstrækkelig ventilation.



Montering

Montering ved vindue

Hard Coat™ profiler
Montageanvisning –  AB Byggeprofiler Hard Coat profiler

Fastgørelse:
Fastgør profilerne med galvaniseret papsøm i forborede huller.

Beskyttelsesfolie:
Fjern ikke beskyttelsesfolien ved håndtering og tilpasning, 
men fjern straks efter montering.

Hjørneprofil til udvendig og indvendigt
Fastgør hjørneprofiler på klemlisterne. (Forøg evt. længden 
med 10 mm, så afslutningen flugter underkanten af 
HardiePlank®)

Sålbænk
• Opmål og tilskær sålbænk (OBS + min. 30mm.)
• Afmærk efterfølgende 15 mm i hver ende.
• Opbuk afmærkningen vinkelret med en falsetang.

Vandret lysningsprofil & ventileret start profil
• Fastgør bag klemklisterne
• Forøg evt. med 10 mm, som nedbukkes i enden
• 5 mm forøgelse i hver side dækker kanten i det lodrette lysningsprofil
• Fastgør først i lysningen, herefter på fronten.

Sålbænk
• Monter med 5° fald, for at sikre vandafledning.
• Husk at sikre plads til ventilation
• Opbuk min. 15 mm i hver side (Se opmåling i toppen af siden).

Lodret lysningsprofil
• Efterlad lidt plads i top og bund
• Skær 5° i bunden for at sikre vandafledning fra sålbænk
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Generalt
Hard Coat™ Profilerne er tilpasset, således at de giver en 
elegant afslutning til HardiePlank® og HardiePanel®. Hard 
Coat™ Profilerne er fremstillet i 0,6 mm varmgalvaniseret stål 
belagt med Hard Coat™.

Den unikke overflade er UV-bestandig og har med 
det keramiske udseende en mat overflade, som er 
modstandsdygtig over for ridser. Profilerne leveres med 15 
år garanti mod gennemtæring, farveægtehed og afskalning.

Profilerne leveres med beskyttelsesfolie, som minimere 
risikoen for at beskadige profilerne ved håndtering. Fjerne 
denne folie straks efter montering. 

Opbevar så vidt muligt profilerne indendørs. Ved opbevaring 
udendørs bør profilerne tildækkes, således at der stadig er 
god ventilation.

Hard Coat™ Profiler kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. 
De aflejringer der ikke skylles væk af regn, bør fjernes med en 
blød børste og vand. Klippekanter og lakskader, der opstår 
ved montering, bør straks udbedres med lak/reparationslak. 
Vær omhyggelig med at børste alle metalspåner væk efter 
montering så profilerne ikke misfarves.

Ved tilskæring anbefaler vi pladesaks, nedstryger eller 
langsomtgående skæreværktøj (maks. 2.200 omdrejninger 
pr. min.) Anvend ALDRIG vinkelsliber, som ikke kan varieres 
ned til ovenstående omdrejninger, da opvarmningen 
ødelægger overfladen.

Ved montering er det vigtigt at Hard Coat™ Profilerne ikke 
skydes helt sammen, da dette kan medføre spændningsbølger. 
Efterlad derfor lidt plads, så profilerne kan bevæge sig.

Følg altid Arbejdstilsynets anvisninger og anvend det rette 
sikkerhedsudstyr, herunder sikkerhedsbriller og høreværn.

Vær omhyggelig med at samle og sortere alle afklippede 
stykker efter montering. Materialet er 100% genanvendeligt 
og kan afleveres på genbrugspladsen. Husk straks at fjerne 
alle skærespåner med en blød børste, da spånerne kan skade 
overfladen.

OBS!
- Undgå varmeudvikling ved tilskæring, 
 da dette ødelægger overfladen.
- Fjerne straks skærespåner.
- Anvend beskyttelsesudstyr.
- Fjerne folien umiddelbart efter montering.
- Beskyt straks klippekanter og lakskader med lakstift.
- Undgå ”stram” montering; 
 efterlad plads til materialebevægelse.
- Undlad klemlister over vindue/dør til EFTER montering 
 af vandret lysningsprofil.
- Vær opmærksom på at sikre den beagvedliggende 
 konstruktion mod vandindtrængen

Farver:

Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby  ·  Tlf: 9810 1111  
info@abbyggeprofiler.dk  ·  www.abbyggeprofiler.dk

Produkt Farve Vare nr. 

Udvendigt hjørne, kvadrat 
(stor)

Sort 5950140
Lysgrå 5846040
Koksgrå 5922040
Hvid 5677040

Indvendigt hjørne, kvadrat

Sort 5950141
Lysgrå 5846041
Koksgrå 5922041
Hvid 5677041

Endeprofil

Sort 5950142
Lysgrå 5846042
Koksgrå 5922042
Hvid 5677042

Lysningprofil, vandret (stor)

Sort 5950143
Lysgrå 5846043
Koksgrå 5922043
Hvid 5677043

Lysningprofil, lodret (stor)

Sort 5950144
Lysgrå 5846044
Koksgrå 5922044
Hvid 5677044

Produkt Farve Vare nr. 

Sålbænk

Sort 5950145
Lysgrå 5840645
Koksgrå 5922045
Hvid 5677045

T-samleprofil

Sort 5950146
Lysgrå 5846046
Koksgrå 5922046
Hvid 5677046

Vandnæse

Sort 5950147
Lysgrå 5846047
Koksgrå 5922047
Hvid 5677047

Opstartsprofil, ventileret Hvid 5307048

Ventilationsprofil Hvid 5307049


