Instrukcja montażu – Panele akustyczne

UWAGA – Pamiętaj, aby przygotować powierzchnię przed zamontowaniem paneli. Powinna być
równa, czysta, odtłuszczona i zagruntowana. Podczas montażu używaj okularów ochronnych,
rękawic i maski.

1. Przygotuj niezbędne narzędzia: nożyk do cięcia tapet, klej, miarkę, poziomicę (zwykłą lub laserową),
ołówek i mazak
2. Rozrysuj plan rozmieszczenia paneli na adaptowanej powierzchni
3. Montaż paneli można wykonać na cztery sposoby :

APASPRAY 700

Na ścianie lub suficie za pomocą kleju APASPRAY 700 (wydajność ok 4,5m2) natryskujemy kształt litery S. Następnie
odwracamy panel na tylną stronę i nanosimy klej w kształcie koperty (kolejno X i po obrzeżach). Po odczekaniu 5 sekund
dociskamy panel otwartą dłonią po całości powierzchni w miejscu montażu.

APASPRAY 200 + Soudal49a

Montaż tym sposobem zalecamy wykonywać na sufitach oraz ścianach, które nie są do końca gładkie jak np. beton
komórkowy, ale również na ścianach lub sufitach gładkich. Do montażu używamy dwóch klejów: SOUDAL 49a (wydajność
około 3,75m2), który jest klejem montażowym aplikowanym za pomocą pistoletu oraz APASPRAY 200 (wydajność na
6,25m2), który jest klejem pomocniczym kontaktowym w sprayu.
Za pomocą kleju Soudal 49a nanieś na panelu kształt koperty, następnie klejem APASPRAY 200 natryskujemy na panelu
oraz na ścianie kształt litery S i po odczekaniu 5 sekund dociskamy panel w miejscu montażu.

Nanoś klej zgodnie z instrukcją zawartą na jego etykiecie (zalecamy używanie klejów w sprayu lub
montażowych nie reagujących z poliuretanami). Jeśli nie jesteś pewien wykonaj próbę na niewielkiej
powierzchni panelu celem sprawdzenia.

Warstwa samoprzylepna

Usuń z powierzchni spodniej panelu papier zabezpieczający klej. Staraj się nie dotykać warstwy samoprzylepnej. Przyłóż
panel do powierzchni delikatnie, bez dociskania. Jeśli znajduje się na właściwej pozycji, dociśnij go otwartą dłonią po
całości.

Rzep

Rzepy to prosty i mało inwazyjny sposób montażu. Doskonały w przypadku potrzeby ich częstej wymiany, demontażu lub
zamiany miejscami. Pojedynczy element mocujący składa się z dwóch części. Każdy z nich po jednej stronie ma
powierzchnię „mocującą”, a po drugiej klej zabezpieczony warstwą ochronną. Rzepy naklej w narożnikach panelu
(zachowując 2-3cm odległości od jego obrzeży), następnie usuń warstwę zabezpieczającą klej i przyklej panel do ściany
dociskając go otwartą dłonią po całości.
Na panel o wym. 500/500 zalecamy zastosowanie 4 sztuk.

Panele z serii Professional wykonywane są z akustycznej pianki technicznej barwionej w masie przy procesie spieniania. W efekcie powstaje pianka
składająca się z milionów komórek, które po rozcięciu w trakcie formowania paneli mogą powodować zróżnicowane odbicie światła i różnice w
odcieniu. Aby je zminimalizować zaleca się podczas montażu obracać panele w celu dostosowania odcieni koloru. Efekt ten nie jest wadą lecz cechą
produktu.

