
Siguranță
Utilizați instrumentele potrivite și luați măsurile de siguranță adecvate.

DECLARAȚIE: Lemnul este un material natural cu diferențe de culoare și textură.Ca și rezultat, fiecare panou 
este unic.Nu putem accepta reclamații cu privire la materialele prelucrate.Acest produs trebuie aplicat în 
interior. Înainte de prelucrare , vă sfătuim să aclimatizați panourile în încăperea unde vor fi procesate timp de 
2 zile.

Dacă panourile pentru ultimul rând vor fi prea late ,acestea vor trebui 
tăiate și ajustate in funcție de lungime.

Dilatările in suprafața existentă a peretelui trebuie urmate și aplicate 
panourilor BARNWOOD În cele din urmă , puteți finaliza opțional panourile 
cu un lac transparent.

Dacă folosiți adeziv , urmați aceste instrucțiuni. Aplicați 2 sau 3 linii 
de adeziv pe partea din spate a panoului înainte de al apăsa ferm pe 
rete.Deasemenea folosiți cuie mici pentru a fixa panourile in adeziv.

Dacă utilizați un capsator , încercați să strângeți capsele in jos și în 
sus prin panou în perete pentru a vă asigura o montare mai sigură.

Următorul rând se începe cu un panou tăiat pentru a crea o zidărie.
Ajustați ultimul panou al rândului cu  fierăstrăul, după cum este necesar,
iar părțile rămase pot fi utilizate pentru rândul următor cu aceeași lățime.
Continuati sa construiți cu aceași metoda , până când veți avea toate 
laturile.

Amplasați primul panou in colțul peretelui. Diferențele de temperatură pot 
deforma lemnul,din acest considerent încercați să lăsați  8 mm distanță 
de-a lungul marginilor pereților.Asigurati-vă că suprafața este curată și 
uscată pentru obținerea celui mai bun rezultat. Cavitățile pentru prizele de 
perete sau alte obiecte ce vor urma să fie aplicate pe perete trebuiesc 
aplicate în panouri acolo unde este necesar Ultimul panou din rând trebuie 
aajustat cu un fierăstrău , după cum este necesar,iar partea rămasă poate fi 
utilizată pentru rândul următor dacă are aceași lățime.

Instrumente și materiale:
1.   Un fierăstrău pentru a tăia panourile la dimensiunile dorite pentru 
   crearea zidărie.
2.  Nivelul de pornire este făcut folosind  bolobocul,este  necesar pentru 
   calibrarea primei linii.
3.  Un creion și o riglă pentru a efectua măsurători.
44.  Un pătrat exact sau creăm un pătrat pentru a putea verifica suprafața 
   peretelui;drept și pentru măsurarea corectă a panourilor.
5.   Adeziv de polimer MS cu înaltă aderență și cuie mici sau cleme de 
   lipit în funcție de tipul peretelui

Începând de acum sunteți proprietarul mândru al unui produs unic. Cu aceste 
panouri vechi și originale BARNWOOD fiecare perete arată diferit.Relieful 
unic și aspectul 3 D conferă fiecărei camere o atmosfera plăcută de înaltă 
calitate exact cum se dorește, indiferent dacă aceste panouri sunt amplasate 
orizontal sau vertical. Panourile BARNWOOD sunt produse prelucrate, lemnul 
deja utilizat se refolosește pentru crearea unui produs nou, evitând astfel 
ttăierea copacilor.

Instrucţiuni de instalare Barnwood

Panourile pot fi amplasate orizontal sau vertical.De exemplu amplasați 
panourile orizontal.Trageți o linie verificând cu bolobocul,astfel încât să vă 
asigurați că toate panourile , respectiv și rândurile următoare se vor 
potrivi bine. Continuați să verificați pe toată perioada cât amplasați panourile.


