MONTAGEHANDLEIDING

VOORBEREIDING ONDERGROND
De muren en/of plafonds dienen droog, vlak en schoon te zijn. De panelen kunnen gelijmd worden op
verschillende oppervlaktes zolang deze stevig zijn en niet afbrokkelen : beton, pleister, steen. Gelieve
behang te verwijderen. Lakverf kan best opgeruwd worden.
MUURPANEEL
Stap 1
Teken de contouren van de hoeken van het paneel op
de wand. Doe dit met een zeer licht potlood zodat dit
uitwisbaar is.
Stap 2
Binnen deze hoeken dient u 4
klemmen te fixeren. Gebruik
hiervoor eerst een potlood om de
boorgaten aan te duiden.

Stap 3
Boor per klem 4 boorgaten. Gebruik aangepaste schroeven en pluggen in functie van de
ondergrond.
Stap 4
Leg het paneel op een doek of tafel. Spuit MS Polymeerlijm (type Tech 7) op de achterkant van
het paneel.
Wij raden 1 tube van 300 ml per paneel per 1,5 m2 aan.

Stap 5
Neem het paneel met schone droge handen of
met handschoenen vast en duw het over de klemmen heen tot als het paneel gelijk met
de wand is. U kan het paneel loslaten. Na een 20-tal minuten is het paneel gehecht.

PLAFONDPANEEL
Stap 1
Teken de contouren van de hoeken
van het paneel op het plafond. Doe dit met een
zeer licht potlood zodat dit uitwisbaar is en blijf
enkele millimeters binnen het formaat van het
paneel. Bijvoorbeeld paneel 1200 x1200 mm,
teken 1188 x 1188 mm
Voor plafonds worden er geen klemmen gebruikt.
Er dient dus niet geboord te worden. Wel heeft u
best regelbare plafondsteunen bij de hand zodat u
het paneel niet moet vasthouden tijdens het
drogen van de lijm.

Stap 2
Leg het paneel op een doek of tafel. Spuit MS Polymeerlijm (type Tech 7) op
de achterkant van het paneel.
Wij raden 1 tube van 300 ml per paneel per 1,5 m2 aan.

Stap 3
Neem het paneel met schone droge handen of met
handschoenen vast en zet het op de plaats waar het afgetekend is. Blokkeer het a.d.h.v. een
telescopische steun. Na een 20-tal minuten is het paneel gehecht (in functie van gebruikte lijm en
ondergrond).

REINIGBAARHEID
Stofzuiger (zacht borsteltje)Kleine vlekken verwijderen met tapijtreiniger, licht vochtig doekje, eerst testen
op kleine oppervlakte

