7156APKL24
STS (4) paneeli 15x140x2370 päätypontattu
Materiaali: Mänty
Käsittely: Maalattu, Kosteudenkestävä
Sävy: Valkoinen, SAGA
Vahvuus x Leveys: 15 mm x 140 mm
Pituus: 2370 mm
Nippukoko: 5 kpl (11,85 m / 1,54 m2, netto)
Menekki: 7,7 m/m2 (netto)
EAN: 6438202011793

Käyttökohde:

Asennusohjeet:

Paneelit pintakäsitellään paremmin kosteutta kestävällä
maalilla, jolloin ne soveltuvat käytettäväksi myös kodin
kosteiden tilojen kattopaneelina. Tuote ei sovellu
saunaan.
Korkean kosteusrasituksen kohteet, kuten vanhojen
talojen pesuhuoneet, joissa huonosti toimiva
painovoimainen ilmanvaihto, allasosastot, julkisten tilojen
pesutilat, kuten uimahallit tai korkealla käyttöasteella
olevat taloyhtiöiden pesutilat ovat sellaisia, joissa
kestävyyttä ei pystytä takaamaan. Myöskään kosteiden
tilojen seinäpaneloinnissa kestävyyttä ei pystytä
takaamaan, toistuvan roiskeveden ja vesihöyryn
aiheuttaman rasituksen vuoksi.
Kostean tilan asennuksissa, tuotteen katkaisukohta ja
läpiviennit, joita sahataan tai porataan, tulee maalata
hyvin kostean tilan maalilla, jotta kosteus ei pääse
tunkeutumaan puupinnalta maalipinnan alle.
Asennustyön valmistelu:
• Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa
suojassa sateelta ja auringon valolta.
• Ennen asentamista, anna paneelien
lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
• Asennuspaikan huonelämpötilan ja
kosteuden tulee olla normaali, lämpötila
n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
• Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen
asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600
mm seinään.
• Isot pinnat samasta tuotantoerästä
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• Asenna paneelit valon suuntaisesti.
• Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
• Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin
pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien
tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22-33 mm
pitkiä ja vahvuuden noin 1,2-1,5 mm.
• Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset
hiushalkeamat.
• Paneelin taustapuolella sallitaan
vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä
• Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
• Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15
mm liikuntasauma. Jos kattolappeen pituus tai
leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasaumaa 2 mm
jokaista ylittävää metriä kohden.
• Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää
valaisimia tai muita painavia esineitä.

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA.
ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY
TUOTE.
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