
Moelvens sortiment utvecklas ständigt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder 
högkvalitativa och prisvärda produkter för bygg och inredning. 

Vår egentillverkade Konstruktionsplywwod motsvarar självklart de högt ställda 
krav och normer som gäller för svenskt byggande. Vänerply P30 Ergo Vägg är 
resultatet av vår produktutveckling som ger våra kunder såväl en bättre funktion 
som ett lättare, smartare och snabbare sätt att montera väggen.

Vänerply P30 Ergo Vägg
Konstruktionsplywood i ett smart och lätt format.

Falsad på långsidorna, med låsfunktion, för optimal montering.
Lämplig att monteras på t ex stålregel som väggskiva bakom gips.

Vänerply

Goda rum

Konstruktionsplywood

Fals med 

låsfunktion!



Vänerply P30 Ergo vägg 
Optimal montering - regelavstånd c/c 600 mm

Det ergonomiska formatet på Vänerply P30 Ergo vägg (2400 x 610 mm) tillåter ett regelavstånd på hela c/c 600 mm. 
Detta innebär att antalet reglar minimeras. En klar kostnadsbesparing och dessutom erhålls en lägre ljudnivå. 
Vid regelavstånd c/c 600 mm skall kortskarvarna alltid placeras på reglarna och med förskjutna skarvar. 

OBS! Tillsammans med Vänerply P30 Ergo Vägg kan 900 mm breda gipskivor givetvis användas även vid detta regelavstånd.
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Lätt att montera 

Vänerply P30 Ergo Vägg monteras alltid liggande 
vid stående regling bakom gipsskivor, då tas kraften 
upp på bästa sätt och ger stabilitet åt väggen. 
Börja monteringen nerifrån och stapla skivorna på 
varandra. Fäst skivorna genom att skruva igenom 
båda falsarna.Tack vare vår nyutvecklade fals fås 
en låsfunktion samt en naturlig rörelsefog. 

Lätt att hantera

Vänerply P30 Ergo Vägg täcker 585 mm och  väger 
endast 9 kg. Vilket gör att den:

• är lätt att transportera till arbetsplatsen

• är praktisk vid montering i trånga utrymmen

• är ergonomiskt riktig och minskar risken för arbets-
skador

Rörelsefog kortsidor, 2 mm

Fals med låsfunktion

Skruva i två falsar på en gångOptimal montering - regelavstånd c/c 600 mm



Vänerply P30 Ergo vägg  
Alternativ montering - regelavstånd c/c 450 mm

Tack vare den nya profi len på Vänerply P30 Ergo vägg kan skivan även monteras vid regelavstånd c/c 450 mm. Kortskarven 
kan placeras mellan reglarna eftersom den nya falsen ger en automatisk låsning som förstärker konstruktionen. 
OBS! Kortskarvarna skall förskjutas. 

Lagring och hantering

• Plywood transporteras och lagras vågrätt 
på plant och stadigt underlag för att behålla 
planheten. 

• Skivorna skyddas mot solsken och nederbörd 
genom att täckas t e x med presenning.

• Skivor för invändigt bruk bör lagras i uppvärmt 
lagerutrymme.

Acklimatisering  före montering 

Faneren i plywood spärrar varandras fuktrörelse 
nästan helt. Rörelsen är lika i skivans längd och 
bredd, ca 1 mm/lpm vid 30-80% relativ fuktkvot. 
Genom att acklimatisera skivorna till arbetsplat-
sens förhållanden före montering undviks stora 
rörelser efter montering.

Alternativ montering - regelavstånd c/c 450 mm

Rörelsefog kortsidor, 2 mm

Fals med låsfunktion

Skruva i två falsar på en gång



Moelven Wood AB, Box 8006, 650 08 Karlstad
Tel: 054-53 64 00, Fax 054-53 64 10
E-mail: post.wood@moelven.com

www.moelven.se

Vänerply P30 Ergo Vägg
En lättare och smartare konstruktionsplywood. 

Lösningen för montering i trånga utrymmen!
Det ergonomiska formatet gör arbetet smidigt även där rummet 

begränsar svängutrymmet.

Ger bra arbetsförhållanden
Skivornas låga vikt är lättare att hantera på arbetsplatsen och är 

därmed mer ergonomiskt riktig och minskar risken för arbetsskador.  

Snabb montering - bra ekonomi
Vänerply P30 Ergo Vägg har falsade långsidor och man skruvar fast 

två skivor samtidigt vilket ger en enkel montering. 

Montering av Vänerply P30 Ergo Vägg med regelavstånd c/c 600 

mm (i stället för c/c 450 mm) ger en kostnadsbesparing i form av 

mindre antal reglar och en snabbare montering.

Hållfasthetsklassad konstruktionsplywood P30
En konstruktionsklassad plywood är alltid märkt med P30 och ska 

inte förväxlas med enklare och ibland billigare varianter av plywood. 

Konstruktionsklassningen är en garanti för högsta hållfasthet och 

kvalitet, samt att du som användare kan dokumentera och identi-

fiera såväl produkt som egenskaper.

Lagring och hantering
Plywood lagras och transporteras vågrätt på plant underlag. 

Skyddas mot solsken och nederbörd. Skivor för invändigt bruk bör 

lagras i uppvärmt lagerutrymme. Plywood ska acklimatiseras till den 

fuktkvot som råder på den aktuella arbetsplatsen.

Produktfakta 
Vänerply P30 Ergo Vägg
Brutto format:  2400 x 610 x 12 mm
Täckande format:  2400 x 585 x 12 mm
Vikt:  9 kg / skiva
Antal/paket: 60 skivor
Fuktkvot vid leverans 8-12%
Limklass klass 3 enligt SS-EN 314-2.

Montering 

Vänerply P30 Ergo Vägg monteras 
liggande vid stående regling bakom 
gipsskivorna och ger perfekt stabilitet med 
falsade långsidor.

Börja nerifrån och stapla skivorna på varan-
dra. Fäst skivorna genom att skruva igenom 
båda falsarna.
Tack vare vår nyutvecklade fals fås en lås-
funktion samt en naturlig rörelsefog. Klart!
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