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SFATURI DE INSTALARE

 

 

Instalarea colturilor fara taiere

Instalarea colturilor cu taiere la 45°

 

 
Instalarea colturilor cu taiere la 45°

Datorita structurii lor spațioase, panourile dezactiveaza interiorul si 
elimina atat reverberatia, cat si ecoul din incaperi. Auto asambla-
rea cu adeziv este rapida, ușoara ai nu necesita un specialist.

STEGU LINEA PANOURI DIN 
LEMN CU MONTAJ SIMPLU 
SI RAPID / AUTO ASAMBLARE
– DECORATIUNI INOVATIVE 
PENTRU PERETI

Inainte de a incepe lucrul, masurati cu atentie incaperea, calculati 
suprafata care trebuie acoperita si achizitionti cantitatea potrivita 
de panouri si adeziv de montaj sau elemente de fixare mecanice 
(șuruburi), in funcție de metoda de instalare aleasa.

Inainte de aplicarea finala, va recomandam sa așezati un model 
de proba pe podea sau sa trasati linii de ghidare pe perete.

SUPRAFATA
Inainte de atasarea panourilor, toate suprafetele trebuie sa fie portante, 
uscate si curate – fara praf, reziduuri de vopsea, anti-adezivi si 
lubrifianti. Orice acoperire instabila trebuie indepartata.

PRUDENTA! Daca instalati panourile pe tavan, verificati 
capacitatea portanta a structurii. Atunci cand instalati un numar 
mare de panouri, nu uitati sa le conectati intotdeauna la 
elemente structurale sau alte elemente care intaresc structura.

Producatorul nu este responsabil pentru instalarea necorespun-
zatoare a panourilor pe perete, iar reclamatiile privind dimensiu-
nea si culoarea produsului dupa instalare nu vor fi acceptate.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE
Pregatiti instrumentele de instalare: creion, nivela cu bula, rigla, 
cutit, lipici de montare, aplicator de lipici si ferastrau de precizie 
pentru taierea lemnului.

Despachetați cu grija fiecare panou din ambalaj pentru a nu 
deteriora produsul.

Inainte de a incepe instalarea, puteti desena linii de ghidare pe 
perete.

Taiati panoul la lungimea necesara folosind un ferastrau pentru 
lemn sau puneti in funcțiune acest serviciu la achizitionare, daca 
este disponibil.

Curatati suprafata de lipire a panoului cu o carpa uscata pentru 
a indeparta orice urma de praf. Aplicati adezivul sinusoidal sau 
liniar in mai multe benzi la fiecare 50 cm, mentinand un sptțiu de la 
marginea panoului, pentru a evita curgerea adezivului in exteriorul 
panoului.

Puneti panoul in locul dorit si apasati-l ferm pe suprafata. Daca 
este necesar, in cele 10 minute de la atasarea panoului pe perete, 
ii puteti regla pozitia glisandu-l orizontal fara ca acesta sa se rupa.

ATENTIE! Distanta de instalare a panoului de la podea trebuie 
sa fie de cel puțin 3 mm; panourile nu trebuie sa atinga podeaua.

Instrumente utile
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