
 

 

 

Montering av spiler. 

 

Innfesting av spiler i himling eller vegg kan gjøres synlig eller usynlig. 

Synlig innfesting ved å skru direkte gjennom spilene mot plate eller spikerslag. 

Usynlig innfesting ved å skru spilene fra baksiden på f.eks. malt finerplate 

som igjen monteres i seksjoner. 

 

Eksempel på skruer til montering er Christiania Spigerverk gulvskruer, 3,9x42mm. Anbefales å 

forbore, spesielt eik. 

Eksempel på duk ved montering på spikerslag er Glava Glassfibervev som skjuler spikerslag og er anti 

statisk mot støv. 

Mellomrom mellom spilene velges etter smak, men mye brukt er 10mm som vil si 

18,2 lm netto.pr.m2. når spilens bredde er 45mm. 

 

Montering av fingerskjøtte spiler har flere valgt å skyte med dykkstift med godt resultat 

Generelt skal det brukes stift som er 2/3 lenger enn spilens tykkelse. 

Forbehold om at bygget har en jevn temperatur og luftfuktighet.  

Tre er utsatt for vridninger ved temperatur og fuktsvingninger og dykkstift er en  

svakere innfestning en skruer. Derfor frarådes dykkstift ved heltrespiler.   

 

 

 

 



 

 

PRODUKT BESKRIVELSE EIK FINGSERSKJØT 21x45x2700/3000/4900 

 

BESKRIVELSE: 

-Produsert av heltre eik. 

-Dimensjon:21x45x2700mm/ 3000mm/ 4900mm. 

-Minste tillatte lamell lengde 200mm, synlig fingerskjøt. 

-Lim fingerskjøt: D4 

-Radien 2mm, 2 sider avrundet 

-Leveres både behandlet og ubehandlet. 

KVALITETER 

 

-A/B KVALITET: Så å si kvistfri, men siden spilen er 

fingerskjøt, satt sammen av mindre lengder for å få 

hele lengder vil det være mer spill i fingerskjøtte 

spiler enn uten fingerskjøtte spiler.              

 Bildet til venstre 

 

-RUSTIC: Tillatt med kvist, markhull og større 

fargeforskjell, produksjons feil er tillatt, dette er en 

livlig spile.  

Bildet til høyre 

 

 

Behandling:  

-Mattlakk hvitpigment, 2 % eller mattlakk klar/ uten fargepigment. 

-Spesial behandling kan leveres. 

 

Formål/Bruk 

-Hovedsakelig til innvendig bruk, for utvendig bruk kreves en annen behandling enn standard 

behandling. Fukt/sopp kan forekomme ved utvendig bruk. 

 

PRODUKT FORDELER: 

-Fingerskjøtte spiler er hovedsakelig mer stabile, og en får lange lengder opptil 4900mm. 

- Kan monteres med dykkspiker 

-Pga råstoffutnyttelse er dette en prisgunstig spile.   

 



 

 


