MAALATTUJEN SEINÄPANEELIEN ASENNUSOHJE

1
1) Levyjen on mukauduttava asennuspaikalla
vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi
vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa. Ne on asennettava heti, kun pakkaus on
avattu. Levyt asennetaan pystykoolaukseen, jonka
väli on tarkalleen 600 mm. Levyt voidaan myös
asentaa vaakakoolaukseen, jonka väli on 600mm.
Tällöin tulisi levyt kiinnittää 2:lla ruuvilla jokaiseen
vaakakoolaukseen.

4
4) Asenna levyt 10 mm:n etäisyydelle
lattiasta/katosta. On suositeltavaa asettaa
seinälevyjen alle kaksi palikkaa asentamisen helpottamiseksi.

7
7) Levyn urosponttiin asetetaan naarasponttiin.

10
10) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti
pois. Naulaa levyreunaan. Naulaus jää
seuraavan seinän ensimmäisen levyn
peittämäksi. Muista käyttää tuurnaa. Levyt
voidaan asentaa myös käyttämällä hakasia
ja ruuveja.

2
2) Sahaa ensimmäinen levy. Sahattaessa
sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä
alaspäin.

5
5) Naulausväli on 150 mm. Naulaat viimeiset
naulat käyttämällä tuurnaa, jotta levyt eivät
vahingoitu. Näkyvä naulankanta jää reunassa viimeisen asennettavan levyn peittämäksi. Asentamisessa voidaan käyttää myös
hakasia ja ruuveja.

8
8) Tällöin saadaan näkymätön sauma ja sitä ei
tarvitse liimata.

11
11) Sahaa ensimmäinen seuraavaa seinään tuleva
levy. Käytä Huntonit reunakiinnikkeitä sisäreunan
naulauskantojen peittämiseen. Lyö reunakiinnike
kokonaan levyn sisään.
Käytä kolme reunakiinnikettä levyä kohden korkeussuunnassa. Naulaa levyn vasen reuna ylä- ja
alakulmasta. Naulaukset jäävät lattia- ja kattolistan
peittoon.

3
3) Käytä vesivaakaa, jotta levyt asennetaan
oikein.

6
6) Saumakohtia ei liimata. Aseta seuraava
levy paikalleen. Seinälevyissä on pontit ja
v-sauma, jotta naulankannat jäävät piiloon.

9
9) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti pois.
Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on
käännettävä alaspäin.

12
12) Levy asetetaan tiiviisti reunaan ja
lyödään paikalleen jokaisen reunakiinnikkeen kohdalta.
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13
13) Kun lyöt, aseta puulyömäkappale
vasaran ja levyn väliin.

16
16) Loput levyt asennetaan samalla tavalla.

19
19) Tällöin ulkokulmasta tulee täydellinen.
Ulkokulmalista voidaan myös liimata.

22
22) Toimitamme tilauksesta yhdistelmäpeitelistoja
(vuoraus/peitelista) ikkunoiden ja ovien ympärille, jotta
ylimääräinen levykerros voidaan asentaa suoraan
aiemmin asennettuihin levyihin/paneeleihin, kun
remontoidaan.

14
14) Lyö levy kokonaan paikalleen.

17
17) Asenna ulkokulmalista ulkoreunoihin

20
20) Toimitamme tilauksesta alkuperäisiä värejä vastaavia akryylisaumausmassoja sisäreunoihin.

23
23) Akryylimaalia voidaan toimittaa 1/3 litran pakkauksissa alkuperäisinä väreinä, jotta listat voidaan
maalata samanvärisiksi kuin levyt.

15
15) Naulaa levy tällä tavalla. Levyt naulataan
reunassa viimeistelynaulalla siten, että naulaus
jää näkyviin. Ylä- ja alakulma voidaan naulata
tavallisella naulalla. Paikkamaalaa näkyviin
jäävien viimeistelynaulojen kannat alkuperäistä
vastaavalla värillä. Käytä paikkamaalauspullon
korkin sivellintä (ks. alla näkyvä kuva).

18
18) Sen kiinninaulausetäisyys on 300 mm.
Viimeistelynaulat voidaan peittää paikkamaalaamalla. Paikkamaalauksessa käytetään alkuperäisiä värejä, jotta naulaukset ja levyjen pienet
vauriot peitetään. Paikkamaalaaminen on tehtävä
varovasti, koska paikkamaalaamisen pinnan rakenne poikkeaa levyn maalatusta rakenteesta.

21
21) Käytä massanpoistolasta, jotta sisäreunoihin
saadaan täydellinen sauma.

24
24) Levyjä on saatavana useina kuosi- ja
värivaihtoehtoina. Toimitamme myös välineitä,
joilla työ sujuu helpommin ja lopputuloksesta
tulee ammattilaistasoisempi. Valmiiksi maalattujen Huntonit-seinälevyjen avulla saat tyylikkään
sisustuksen.

