Vejledning til installation og vedligeholdelse
af Reliefwalls
http://www.reliefwalls.com

Tak fordi du valgte Reliefwalls til din boligindretning. Korrekt montering giver et perfekt resultat, du kan glæde
dig over længe. Panelerne kan monteres på overflader af mange forskellige materialer inkl. træ, sten, beton,
gips m.m. Panelerne er lavet til anvendelse indendørs på vægge eller andre overflader.
Før monteringen skal underlaget være frit for støv. Underlaget skal være glat og der skal anvendes sætningslim
til monteringen. Skruer kan anvendes til installering af paneler på træunderlag.
Panelerne har fals på alle 4 sider.

Monteringsarbejdet påbegyndes fra nederste højre hjørne. Vær meget omhyggelig med placeringen af det
første panel (parallelt med gulvet) eftersom de næste paneler vil blive placeret i fortsættelse af det første
panel. Vi anbefaler at lave 1-2 mm luft mellem gulvet og den første række paneler.
Hvis loftet allerede er færdiggjort, skal den sidste panelrække skæres til efter mål. NB! Hvis underlaget har et
ydre hjørne, begyndes monteringen fra hjørnet og panelerne forbindes med 45-graders skæring. Ved
indvendige hjørner skal panelerne også forbindes med 45-graders skæring.
Montering på alle underlag
1) Påfør parallelle limstriber på panelets bagside (ca. 30 mm fra panelets side og ifølge limproducentens
vejledning). Tryk panelet fast på underlaget ca. 10 mm fra det tidligere panel. Skub til siden og nedad
sådan at panelernes fals griber ind i hinanden. Limen vil fordele sig jævnt på underlaget og panelet er
fastgjort til underlaget uden anden støtte. Vi anbefaler at anvende hurtigbindende og -tørrende lim til
montering af panelerne (f.eks. Henkel AG&Co lim Moment/Pattex Express Fix PL 600).
2) Træskelet kan anbefales hvis hele væggen fra et hjørne til det andet skal dækkes med paneler. Der skal
være skelet på begge sider af væggens hjørne. Begynd monteringen af skelettet fra det højre hjørne, og
fortsæt med samme afstand: 570 mm (Square mønster), 510mm (Brick mønster) eller 500mm (Random
mønster). Lægterne skal være ca. 50 mm brede og min. 15 mm tykke. Panelerne skal fastgøres til
lægterne med søm med fladt hoved eller med skruer i mindst 3 hjørner (som ved montering på
træunderlag).
Montering på træunderlag
Placer panelet mod en arbejdsflade ca. 10 mm fra det andet panel og skub det til siden og nedad sådan at
falsene griber ind i hinanden og samlingerne bliver usynlige. NB! Særligt for montering af paneler med Random
og Brick mønster (rektangelmønstre). Begynd med at skubbe panelet nedad og derefter til siden. Fastgør
panelet på underlaget med skruer med fladt hoved (med skruemaskine eller skruetrækker) i 3 af panelets
hjørner. Vi anbefaler at montere den første række paneler mod gulvet med sætningslim på bagsiden (med
parallelle limstriber) for at sikre, at den første række paneler er fast monteret på underlaget.
Vedligeholdelse med støvkost eller støvsuger med børste.

