Het zelf aanbrengen van PanelWood 3D massief
houten wandbekleding gaat snel en eenvoudig en is
daardoor door vrijwel iedereen te realiseren.

Benodigdheden:

Voorbereiding:

Potlood
Duimstok
Waterpas
Lijmkam 3 mm vertanding
Spatel
Kleine cirkelzaag of fijne handzaag

1. Leg het gereedschap klaar
2. Controleer de ondergrond
3. Bereid het oppervlak voor: Teken een horizontale
lijn op het te bedekken oppervlak. De onderrand
van de houten tegels wordt op deze lijn uitgelijnd.

Ondergrond:

Let op!

De ondergrond moet stabiel, droog, vast, effen
en vrij van scheuren, verontreinigingen en
plakkende substanties zijn.

Geen watergedragen lijm gebruiken!
Ons advies: Wakol MS 265 parketlijm (600 ml. Silaanlijm)

Tips:
• Maak voor optimale hechting gebruik van elastische parketlijm • Werk van boven naar beneden • Zorg dat de lijm volledig
dekkend is, zonder dat de lijm tussen de panelen uit komt (deze is eenvoudig te verwijderen) • Druk de panelen goed en stevig aan

Elastische parketlijm:
• Verwerking niet onder 15ºC temperatuur van de ondervloer en 18ºC kamertemperatuur met relatieve luchtvochtigheid tussen
40% en 65% • Inlegtijd: ca. 40 min. • Oppervlaktebehandeling: ten vroegste na 24 uur • Bewaren: 12 maanden bij 5ºC tot 25ºC

Montageinstructie:

1: De lijm gelijkmatig aanbrengen met een lijmkam
met 3 mm vertanding. Niet
meer dan 0,5 m2 tegelijk
aanbrengen.

2: De panelen stotend tegen
elkaar in de lijm drukken.
Zorg dat er geen voegen
ontstaan. Wissel af met de
verschillende diktes van de
panelen.

3: Werk van boven naar
beneden. Begin de tweede
rij in wildverband. Hiervoor
dient een houten paneel te
worden ingekort (zie 4).

4: De houten panelen
kunnen eenvoudig worden
ingekort met een cirkelzaag
of fijne handzaag. Gebruik
wat u over heeft om een
nieuwe rij te beginnen.

Onderhoud:
De beste ruimtetemperatuur om ten volle te genieten van uw PanelWood wand is tussen de 18 en 24 graden, bij een relatieve
luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 procent. Uw PanelWood wand maakt u eenvoudig schoon met een licht vochtige doek,
een plumeau, of met een stofzuiger met borstelopzetstuk.
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