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Vägg- och
takbeklädning
enligt reglerna för
livsmedelshygien.
Pålitlig
• Varaktig
• Hygienisk
• Slagtålig och stötsäker
• Lätt att rengöra
• Självrenande
• Reptålig
• Limmas direkt
• Smutsavvisande
•

Hygienisk väggoch takbeklädning
HACCP utvecklades i USA för att undvika att astronauter
blev matförgiftade väl ute i rymden, detta klassificerades
som en oacceptabel risk. Numera genomsyrar HACCP hela
EU:s livsmedelshantering. Metoden innebär att man systematiskt går igenom hela processen, analyserar och värderar de
hälsofaror som t.ex. hygien så att riskerna elimineras eller
minimeras.

För många är det en ytterligare börda att uppfylla kraven
om livsmedelssäkerhet och tillämpningen av riskidentifiering och riskbedömning. En strukturerad metod för att
garantera livsmedelssäkerheten genom ett förvaltningsavtal
som HACCP hjälper företag och organisationer med. Genom detta visar man sitt engagemang för alla intressenter
samt följer de ständigt ökande kraven.

Det är extra viktigt att gamla kakelväggar, gamla stål- eller
aluminiumsandwichelement eller putsade väggar åtgårdas.
Wonderboard® är en optimal lösning för sådana problem
eller behov.
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Med Wonderboard® plattor och sandwichpaneler bygger man ett
hygienisk isolerat vägg- eller taksystem såväl vid renovering som nybyggnation. Dessa plattor och sandwichpaneler används i områden
med höga hygieniska krav (HACCP system) tillika när det finns inga
eller låga krav på rengöring.

MilTyr AB följer utvecklingen i branchen för att säkerställa att livsmedelsverkets fastställda normer uppfylls.

Bageri

Biltvättar

Kemisk industri

Kök

Kyl- och Frysrum

Charkuterier

Fiskindustri

Frukt- & Grönsaks
industri

Sjukhus
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Lämpar sig för ...
Wonderboard plattor- och
sandwichpaneler anpassas
och monteras enkelt i rum
där höga krav på hygien ställs.

 Bagerier
 Äggbehandling
 Fastfoodindustri
 Garage / Verkstad
 Vilthandlare
 Restauranger / kök
 Fiskindustri
 Sanitära enheter
 Charkuterier, slakterier
 Boskapsskötsel
 Biltvättsinstallation
 Sjukhus

Ett etablerat namn
Wonderboard® har använts över 20 år i hela Europa med stor
framgång. Många företag valde att använda Wonderboard®
paneler för dess klara fördelar och anpassningsbarhet i de mest
krävande miljöerna. MilTyr AB är övertygad att Wonderboard®
paneler kommer att bli en etablerad lösning även i svenskt
näringsindustri inom kort.
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Kvalitetssystem
Livsmedelsverket

EU Regler

Länsstyrelserna kontrollerar primärproduktion. Det är till

Lagarna om livsmedel gäller för hela EU. Sverige arbetar fram

exempel odling av växter som ska bli mat, uppfödning av

sådana regler i samarbete med andra medlemsstater. Många

köttdjur, mjölk- och äggproduktion. Kommunernas miljö-

EU-regler gäller direkt i Sverige. Dessa EU-regler kallas EU-

och hälsoskyddsnämnder kontrollerar alla andra anlägg-

förordningar. T.ex. förordning (EG) nr 852/2004 om livsme-

ningar, till exempel butiker. Livsmedelsverket är central

delshygien.

förvaltningsmyndighet och leder och samordnar kommunernas kontroll tillsammans med länsstyrelserna. De ser till

HACCP

att maten blir kontrollerad på restauranger, industrier och i

Hazard Analysis Critical Control Points, system och metod

butiker och att lagarna om bl.a. hygien följs. Livsmedelsverket

som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för

kontrollerar omkring 600 anläggningar till exempel slakterier.

livsmedelssäkerheten. Metoden innebär att man systematiskt
går igenom hela processen, analyserar och värderar de hälsofaror

GHP

inom t.ex. hygien så att riskerna elimineras eller minimeras.

God hygienpraxis (GHP): Rutiner som livsmedelsföretagarna infört
och tillämpar för att uppfylla kraven i grundförutsättningarna.

ISO
Många företag arbetar enligt ISO 9001 (kvalitetssystem) och
ISO 14001 (miljöledning). Omfattningen för båda systemen är
från leverans till produktion.
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Alternativ för
vägg och tak

Lim anbringas direkt med Limpistol

Paneltjocklek

• Wonderboard® panel

2,3 mm

• Wonderboard® sandwichpanel

15 mm

• Wonderboard® sandwichpanel

35 mm

• Plan plastpanel

10 mm

Nedanför visas olika monteringsalternativ:

•

A	Limma direkt 2,3 mm Wonderboard paneler på befintliga
väggar som är fettfria, torra och av ett naturligt material som
t.ex. gips, betong, sten, kakel, puts eller trä. Vid direkt limning
är det viktigt att rengöra alla befintliga väggar och sen säkerställa att dem är torra. Gör väggarna fettfria genom vårt
rengöringsmedel art. nr. 1052 eller en lösning med ammoniak
eller thinner. Sen är det viktigt att väggarna blir helt torra. När

Plan plastpanel på regel

rummet är fuktigt ska man sätta på värme under en lång tid
eventuellt med ett extra värmesystem.

•B	När det finns ett färgskikt på befintliga väggarna eller när väggarna har ett dåligt skick, så rekommenderar vi våra 15 mm
sandwichpaneler. Dessa går att sätta direkt mot väggarna
med våra tvådelade profiler.

6

•

C	Man kan jobba kring hinder eller rör genom att bygga en konstruktion med trä- eller stålreglar samt 35 mm sandwichpaneler.
Precis som vid ”B” tar man tvådelade monteringsprofiler
eventuellt med (extra) tätningskitt mellan profil och panel.

•

D	Taken utförs med 35 mm sandwichpaneler som i situationen C.

•E	Som alternativ kan man klä taket med en plan plastpanel art. nr.

Det är också möjligt att sätta en
Wonderboard sandwichpanel som
separat väggsystem framför en befintlig ojämn eller skadad vägg, så att
väggen ser rakt och jämn igen.

Ohygieniska förhållanden

218 som monteras på trä regel.

•F	Om man väljer ett nytt golvsystem inklusive en hygienisk plint i
golvfogen, så kan man integrera Wonderboard panelerna så att
dessa kommer att ligga helt täta och fogfria mot golvet.

•

G	Nya isolerande innerväggar med Wonderboard väggsystem kan
tillverkas på förfrågan i olika tjocklekar som: 65 mm, 80 mm, 100
mm, 145 mm, osv.

Skadade kakelväggar

Flagande ytskikt
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Rent och snyggt
Wonderboard panelens strukturerad yta gör det svårare
för smutspartiklar att fastna än på en plan yta. Vid
rengöring bildas vattendroppar som enkelt tar med sig
eventuella smutspartiklar när vattnet rinner av panelen.
Ytstrukturen hos Wonderboard panelerna har alltså
denna självrengörande funktion.

Wonderboard® i livsmedelindustrin
Kontakta MilTyr AB för en förutsättningslös genomgång av ditt projekt. Vid
behov besöker vi projektplatsen för att kunna lämna ett genomarbetat anbud.
Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan www.miltyr.se eller på baksidan av
broschyren. Ni kan välja mellan att göra monteringen själv eller genom ett
byggföretag eller vi kan offerera hela projektet, dvs. leveransen samt montage.
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Systemets uppbyggnad och montering
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Innerhörn

Ytterhörn

1

Start / Avslut

2

3

Skarv

2-delad skarv

2 komponentfog

4.1

4.2

4.3

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

Art nr 1035

Art nr 1025

Art nr 1030

Art nr 1020

Art nr 1022

Art nr 1053

Monteras enligt
bilden ovan.

Monteras enligt
bilden ovan.

Takfogsskarv

5

Monteras enligt
bilden ovan.

Golvsockel
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Monteras enligt
bilden ovan.

Monteras enligt
bilden ovan.

Innerhörn

7

Anbringas med hjälp
av skydds-tape som
avlägsnas direkt efter
fogning

Skarvfog
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2-delig

2-delig

2-delig

SWP

Skarvlist 1075
Täckclip 1080

Sockel 1037
Sockelclip 1036

Hörnlist 1070
Täckclip 1060

Insatsprofil 1084
Skarvlist 1075
Täckclip 1080

Skarvlisten (1075) skruvas i
takregel och täckclip (1080)
snäppes fast efter det att
panelen placerats i rätt läge

Sockel (1037) skruvas med
ROSTFRI skruv varefter
sockelclip (1036) snäpps fast
i sockelprofilen.

Hörnlisten (1070) skruvas i
panelerna varefter täckclip
(1060) snäpps fast i hörnlisten.

Insatsprofil (1084) monteras i
upptaget spår och skarvlist
(1075) fästes från båda sidorna
och täckclip (1080) snäppes fast
därefter.
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Wonderboard® och
dess unika egenskaper
• Lätt att rengöra
• Slagtålig
• Motstår mögel
• Absorberar ingen lukt
• Enkelt montage
• Mycket varaktig och flexibel
• Termisk stabil
• Resistent mot korrosion och rost
• Resistent mot rengöringsmedel
• Färgäkta till kärnan
• Litet underhåll
• Mycket hygieniskt
• Ingen förlust av utrymme vid limning
• Tåligt mot värme och kyla
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Allmän information
Förvaring
Förvaring bör ske plant och temperaturen bör ej understiga 10° C.
Undvik förvaring i direkt solljus och regn.
Kapning och bearbetning
Wonderboard bearbetas med vanliga verktyg som används till
träbearbetning. En sågmaskin med högt varv och en fintandad klinga
ger bästa resultat.
Montage med lim
Wonderboard paneler kan limmas direkt till följande underlag: gips, betong, sten, kakel,
puts och trä. Porösa ytor som murverk eller trä kan ha en sugande effekt på limmen.
För att minimera denna effekt tillämpas primern P05 (art.nr.: 1054). Primern NP2 (art.nr.:
1055) används vid icke-porösa ytor som metall och fungerar som en länk mellan lim och
underlaget. I båda fallen kommer vidhäftning att förbättras. Väggarna ska alltid vara torra
och fettfria. Befintliga väggar måste rengöras med vårt rengöringsmedel art. nr. 1052 eller
en lösning med ammoniak eller thinner. Härigenom ska väggarna blir fettfria. Det finns
speciella företag som utför dessa nischverksamheter.
De befintliga väggar ska också vara torra. Om väggarna är fuktiga ska man sätta på värme
under en lång tid eventuellt med ett tillfälligt extra värmetillskott.
Limmet ska appliceras i vertikala strängar med ett avstånd på ca 12 cm. Härför finns en
hand kitspruta (art.nr.: 1056) eller en batteridriven kitspruta (art.nr.: 1057). De här kitsprutor är lämpliga till en 600 ml limkorv (art.nr: 1051).
Tryck den eventuellt anpassade plattan mot väggen och tryck ordentligt med händerna.
Efter placeringen av 2,3 mm Wonderboard plattorna är det av största vikt att ta tillräcklig
torktid innan man börjar jobbar på under- och ovansidor. Sätt ett sträng med lim

Mekanisk data
Böjmotstånd
Böjhållfasthet
Draghållfasthet

59 MPa
2413 MPa
34 MPa

Tryckhållfasthet
Hårdhet

Termisk data
Expansion, linjär utvidgningskoefficient
Värmeledningsförmåga, koefficient
Arbetstemperaturområde
Termisk stabil utan mekaniska förluster

370 J/m
35 MPa

29 μm/(m°C) artikel 1010
λ = 0,62 W/(m°K)
-40°C till 85 °C
-54°C till 100 °C

Hållbarhet
Produktens förväntade livslängd är 30 år. Materialet garanteras i 10 år.
Rengöring
Rengör med vatten och rengöringsmedel. Det är också möjligt att använda ånga eller
högtryckstvättning. Plattorna med struktur är lika enkla att rengöra som släta plattor.
Svåra fläckar kan tas bort med trikloreten (TRI) eller thinner. Inga aggressiva medel
eller frätande syror får användas. Det finns en lista över lämpliga rengöringsmedel
på vår hemsida.
Logistik
MilTyr AB levererar över hela Norden.
Leveransvillkor
Generellt leveransvillkor är fritt MilTyr AB i Tyresö, Sverige. I övrigt se
våra villkor som du finner på vår hemsida www.miltyr.se.

Viktigt
Vid direkt limning, se till att väggarna alltid är torra och fettfria, annars så gäller inte garantin på materialet. Temperaturer i rummet vid bearbetning eller lagring av materialet
måste vara minst 10° C.
Struktur
Alla Wonderboard paneler har en struktur. Denna struktur gör att smutsen inte biter
sig fast på ytan och att den motstår repor bättre än en slät finish. Dessutom gör strukturen att det inte finns någon spegeleffekt. Panelerna kommer i fasta mått:
1,2 x 2,5 / 1,2 x 2,75 /1,2 x 3,0 / rulle 1,2 x 152 (meter)
Färganpassning
Andra färger kan levereras om behovet överstiger 2000 m².
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Grundning och primers

Polyesterpaneler

Art nr 1010
Wonderboard med struktur
3000 x 1200 x 2,3 mm
2750 x 1200 x 2,3 mm
2500 x 1200 x 2,3 mm

Art nr 1052
Cleaner CL-001
Avfettning
1 liters flaska

Rulle 1,200 x 152 m1

Direktlimning

Art nr 1055
Primer NP2
Icke sugande underlag
250 ml flaska

Monteringsprofiler 2,3 mm

Art nr 1054
Primer P05
Sugande underlag
1 liters flaska

rubber
afdichting

Leveranslängder
3m

43

Art nr 1056
Handkittspruta mk5

Art nr 1057
Laddningsbar
kittspruta 14,4V

lijm

38

Art nr 1035
Rundat innerhörn

Art nr 1025
Ytterhörn

Art nr 1022
2-delad skarv

siliconen kit

Art nr 1045
Silikonfog
Vit eller transparent
310 ml tub

Art nr 1051
Sealer 302
direktlimning
600 ml limkorv

Plan takpanel

Art nr 1030
Start / Avslut

Art nr 1020
Skarv

Art nr 1053
2-komponent foglim
855 gram mixtuber

Leveranslängder
6m
1.2

37

250

Art nr 218
Plan plastpanel
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10

20
10

Art nr 629
Start / Avslut

54

Art nr 1160
Skarv

Art nr 1165
Hörn

Art nr 1040
Spikplugg
Förpackning om 50 st

Sandwichpaneler
Fristående vägg

2,3 2,3

Väggpanel

Takpanel

Högtryckslaminatskiva

Skivmått
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Skivmått
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Skivmått
2500 x 1200 mm
2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Art nr 1122
tjocklek 80 mm

Art nr 1085
tjocklek 15 mm

Art nr 1140
tjocklek 35 mm

Art nr 1125
tjocklek 100 mm

2750 x 1200 mm
3000 x 1200 mm
1,5 2,3

Andra tjocklekar
på förfrågan

Art nr 1090
tjocklek 35 mm

6

3050

1300

Art nr MP
6 mm laminat skiva - Vit
1300 x 3050 x 6 mm
Art nr 360
Torx Laminatskruv
Förpackning om 100 st

1,5 1,5

Monteringsmaterial
Gummi
tätning

50

80,8

Gummi
tätning
100
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Art nr 1060
Runt innerhörn

Art nr 1075
Täcklock clip

30

Art nr 1038
Sockelavslut
Förpackning om 4 Vänster& 4 Högeravslut

Art nr 1071
Takinnerhörn
Förpackning om 4 st

Art nr 1036
Golvsockel clip

60

15

30

12

12

Art nr 1070
Montageprofil

Art nr 1080
Montageprofil

Art nr 1037
Montageprofil

Leveranslängder
4m

Leveranslängder
3m

Leveranslängder
4m

Leveranslängder
3m

Tillbehör
30

30

80

30

1,5
80

1,5
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Rostfritt

100

Art nr 1059
Rostfri U-Profil

Art nr 1084
Insatsprofil

Plast

30

40

40
40

Art nr 1058
Rostfri U-Profil

Leveranslängder
3m

Hörnskydd

30

Art nr 1034
Sockelytterhörn
Förpackning om 4 st

Art nr 1039
Golvinnerhörn
Förpackning om 4 st

1,5

Art nr 518/rvs
Hörnprofil

13

40

Art nr 518/ks
Hörnprofil

3
15

1,2

Art nr 631
U-Profil
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MILTYR AB
Öringe Strandväg 18
135 49 TYRESÖ
SVERIGE
E-post: info@miltyr.se
Tel: 08 - 7700935

www.miltyr.se
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