DEKORACYJNE PANELE I P£YTY

Gdzie mo¿emy u¿yæ Panele PVC?
Praktycznie wszêdzie: do
wykoñczenia wnêtrz korytarzy,
³azienki i pokoju, WC, holu,
sypialni, balkonu czy domku
letniskowego. Wystarczy pokryæ
jedn¹ œcianê lub jej kawa³ek, aby
szybko odmieniæ wnêtrze, aby
by³o modne i nowoczesne.
Natychmiast stworzysz,
komfortowe i przytulne wnêtrze
ponosz¹c minimalne koszty.
Szeroka paleta kolorów i faktur,
kszta³tów i wzorów umo¿liwia
wyszukanie i dopasowanie
najlepszej opcji, zaspokajaj¹c
nawet najbardziej wyrafinowane
gusta klienta.
Produkt
certyfikowany

£ATWY MONTA¯ PANELI

Przytnij do rozmiaru

Produkt
niepalny

Odporne
na wilgoæ

£atwe
do mycia

PONAD 100 TYPÓW PRODUKTÓW

Zaaplikuj klej

Przy³ó¿ do œciany

Gotowe!

Szerokie
wykorzystanie

INSTRUKCJA WYKLEJANIA PANELI I P£YT PVC
MATERIA£Y I NARZÊDZIA
1. Panel dekoracyjny lub p³yta dekoracyjna
2. Uniwersalne listwy krawêdziowe wykoñczeniowe o d³ugoœci 0,9 m lub 0,75 m
3. Klej do paneli PVC transparentny na bazie polimerów
4. Taœma malarska
5. No¿yczki
6. Poziomica
ETAPY PRACY:
1. Montowanie p³yty: Panele dekoracyjne nie wymagaj¹ zupe³nie g³adkiej
powierzchni, pozwalaj¹ delikatnie ukryæ wszystkie nierównoœci i wady œciany.
P³yty dekoracyjne wymagaj¹ g³adkiej powierzchni œciany.
Œciany musz¹ byæ oczyszczone z wczeœniejszych warstw, brudu, a zw³aszcza
py³u, poniewa¿ klej nie trzyma siê dobrze na zakurzonej powierzchni. Zaleca
siê na³o¿enie preparatu gruntuj¹cego na œcianê przed wyklejeniem paneli.
Aby odpowiednio nakleiæ panel nale¿y go wypoziomowaæ. (Rys.2).
Monta¿ panelu dekoracyjnego: pierwszy arkusz na pocz¹tkowej stronie
montowania, nale¿y wyci¹æ no¿yczkami w linii prostej; drugi arkusz nale¿y
obróciæ o 180 stopni i przy³o¿yæ odpowiednio do pierwszego.
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Rysunek 1

2. Uniwersaln¹ krawêdŸ nale¿y wykleiæ na przyciêtych bokach paneli lub wokó³ paneli wed³ug
uznania. Rys.1a - wyklejanie wzd³u¿ krawêdzi obszaru roboczego brzegowego, Rys.1b -wyklejanie
k¹ta wewnêtrznego, Rys.1c - wklejanie k¹ta zewnêtrznego.
KrawêdŸ

WskaŸnik poziomu

3. Monta¿ p³yt:
Panele dekoracyjne musz¹ byæ zamontowane
w taki sposób, aby krawêdŸ jednego panelu
zachodzi³a na krawêdŸ innego panelu;
P³yta dekoracyjna 0,6 mm musi byæ
zamontowana „od krawêdzi do krawêdzi” (gdy
krawêdŸ jednej p³yty szczelnie przylega z innymi).

Rysunek 2

4. Klej nale¿y nanieœæ na wystaj¹ce czêœci od
wewn¹trz, zgodnie z sugerowanym schematem
nakreœlonym na rysunku nr 3. Arkusze musz¹ zostaæ
na³o¿one w ci¹gu 1-3 minut po na³o¿eniu kleju.
5. W celu uproszczenia procesu roboczego
i zapobieganiu "poœlizgu" arkuszy podczas
monta¿u, zaleca siê, aby przymocowaæ je do
œciany za pomoc¹ taœmy malarskiej.
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Rysunek 3

