INSTRUKCJA MONTAŻU
PANELI ŚCIENNYCH

Dziękujemy za wybranie naszych Paneli ściennych.
Stworzyliśmy je z myślą o tym, aby każdy mógł zamontować je samodzielnie.
Dlatego do produkcji użyliśmy lekkiego i łatwego w obróbce materiału, a nasze
produkty dostarczamy w postaci gotowej do zamontowania.
Oszczędza to Twój cenny czas i pozwala uzyskać niesamowite efekty końcowe.

W naszej ofercie znajduje się wiele modeli paneli ściennych. Różnią się od siebie wielkością i kształtem,
ale proces montażu przebiega w bardzo podobny sposób.
W tej instrukcji przedstawiamy montaż dla modelu Cubic. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek drobne
różnice w procesie, wyszczególniamy je w odniesieniu do wszystkich modeli.
Informacje dot. ściany
Ściana na której mają być zamontowane panele musi spełniać poniższe kryteria
- musi być sucha. Wilgoć utrudni wiązanie kleju,
- musi być prosta. Jeśli ściana jest wklęsła, wypukła lub posiada miejscowe „górki”
będzie trudno poprawnie zamontować panele względem siebie,
- musi być spójna. Warstwy ściany (tynk, gips, farba) muszą mieć do siebie poprawną przyczepność.
W jakich miejscach nie polecamy montażu naszych paneli?
Kuchnia:
- w bezpośredniej bliskości palników gazowych,
Łazienka:
- wewnątrz kabiny prysznicowej,
Salon:
- nad drzwiami kominka.

Zaczynamy !
1. Na początek : Co będzie Ci potrzebne do montażu?

Pistolet

Klej

Piła

Papier ścierny

Miarka

Nożyk

Poziomica

Ołówek

2.Rozpakowanie:
Panele dotarły do Ciebie różnymi drogami – przywiózł je kurier lub odebrałeś je osobiście. Zapakowane
panele przebywały w różnych pomieszczeniach, samochodach itd. W każdym z nich panowały
inne warunki – temperatura i wilgotność. Pozwól panelom zaaklimatyzować się do warunków
panujących w Twoim mieszkaniu. W tym miejscu spędzą znaczną część swojego życia
Pamiętaj!
Materiał, z którego wykonaliśmy Twoje panele cechuje się rozszerzalnością cieplną wyższą niż większość
materiałów budowlanych. Oznacza to, że jeśli w Twoim pomieszczeniu zwiększać się będzie temperatura,
panele zwiększą swoje wymiary w większym stopniu niż np. ściany. Dlatego bardzo istotne jest, aby
montować panele w temperaturze pokojowej (20-22stC).
Ostrożnie wyjmij panele z opakowania. Unikaj składowania paneli bezpośrednio na sobie.
Jeśli pomiędzy nie dostanie się piasek lub kurz, mogą się porysować.

3.Pomiary:
Wybierz sposób rozmieszczenia paneli na ścianie, który najbardziej Ci odpowiada.
Jeśli instalujesz panele na niestandardowej ścianie, warto zaplanować rozkład paneli wcześniej na papierze.
Jeśli Twój przypadek jest wyjątkowo trudny i czujesz, że sobie z nim nie poradzisz, napisz do nas.
Na pewno Ci pomożemy !

4.Rozpoczynamy montaż!
Narysuj pionową linię na ścianie, na środku planowanego układu paneli
przy pomocy poziomicy i ołówka. To najważniejsza linia dla całego
montażu, dlatego postaraj się narysować ją jak najdokładniej.
Przyłóż kontrolnie pierwszy panel do ściany. Jeśli wszystko pasuje,
przyklej na tylnej ścianie w narożnikach kółka montażowe. Posłużą one
do przytrzymania dolnego rzędu paneli na czas wiązania kleju.
Następnie nałóż punktowo w kilku miejscach klej. Odległość pomiędzy
punktami klejowymi powinna wynosić ok. 8-10cm.
Tak przygotowany panel przyłóż delikatnie do ściany jednocześnie
starając się możliwie najdokładniej ustawić panel względem pionowej
linii. Jeśli będziesz pewny, że panel jest na swoim miejscu,
dociśnij go do ściany tak, aby kółka montażowe
zetknęły się z powierzchnią ściany. Przygotuj następny
panel w taki sam sposób jak pierwszy i stosując tą
samą metodykę, przyklej do ściany zachowując
przerwę pomiędzy panelami jak na zdjęciach:
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Diamonds

-

Kite

-

Cubic

>1

Hexagon

>1

Sandglass

>1,5

Bamboo

>1,5

W pierwszej kolejności postaraj się zamontować wszystkie „całe” panele. Dopiero później zacznij docinać
te sztuki, które tego wymagają.

W pierwszej kolejności postaraj się zamontować wszystkie „całe” panele. Dopiero później zacznij docinać
te sztuki, które tego wymagają.
5. Docinanie
Dokonaj pomiaru i wyznacz linię po której panel musi być docięty.
Połóż go na miękkiej powierzchni (koc, pianka PU, karimata)
tylną ścianą do góry. Zaznacz linię cięcia. Posługując się piłą
lub wyrzynarką z brzeszczotem o drobnych zębach, przetnij panel.

X

X
Staraj się zachować kierunek cięcia od frontu do tyłu panela. Unikniesz
w ten sposób wyszczerbienia krawędzi. Po ucięciu, przymierz panel do
miejsca, w którym ma się znaleźć. Jeśli pasuje, wklej go w taki sam sposób jak poprzednie panele.
Jeśli wymaga poprawek, użyj papieru ściernego o gramaturze 80 naklejonego na deseczce drewnianej.

6. *Jeśli stosujesz listwę wykończeniową, postępuj wg. Instrukcji dołączonej do listwy.
7. Po zakończonym montażu usuń z paneli ślady pyłu oraz odciski palców, powstałe
podczas montażu przy pomocy wilgnij szmatki z mikrofibry.

Pamiętaj!
Zawszę z przyjemnością Ci pomożemy - w razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na: info@kalithea.pl
lub zadzwoń: +48 65 521 23 80

