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VARASTOINTI

Varastoi paneelit väljästi tilassa, jonne ne asennetaan 1–2 viikkoa ennen asennusta.
Säilytä paneeleita tasaisella alustalla irti maasta.
Paneelit tulee varastoida samassa lämpötilassa, jossa ne käytetään. Ihanne lämpötila paneelien säilytykselle
on 15–22 ºC.
Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli paneelien kanssa samassa tilassa on rakennuslämmitin tai
muu vastaava lämmönlähde. Tärkeää on, että kosteus ei nouse korkeaksi ja ettei lämpötila ylitä 25 ºC.
Paneelit on varastoitava avaamattomissa paketeissa. Poista kutistekalvo vasta juuri ennen asennusta.

ASENNUSTYÖN VALMISTELU

Huomioi, että sisustuspaneeleiden asentaminen kuuluu asunnon viimeistelytöihin. Sisustuspaneelit eivät
kestä rakentamisajan kosteuden vaihtelua. Tämä tulee ottaa huomioon etenkin uudiskohteissa jo
rakennusjärjestystä suunniteltaessa.
Myös märkätyöt on tehtävä ennen paneelien asennusta. Mikäli märkätyöt tehdään paneelien asentamisen
jälkeen, paneelit imevät kosteutta ja turpoavat.
Huolehdi, että paneeleita on riittävä määrä, koska toimituserien välillä saattaa esiintyä sävyeroja, mikä
johtuu puu raaka-aineen ominaisuuksien vaihtelusta. Tämä tulee ottaa huomioon etenkin kuultavissa
sävyissä. Huomaa, että puu patinoituu ajan kuluessa, mikä näkyy paneelin pinnalla kuultavien sävyjen
asteittaisena tummumisena. Jalopuissa värivaihtelu voi olla hyvinkin voimakasta luontaisesta syykuviosta
johtuen.
Muista pintakäsitellä aina katkaisupinnat. Tämä ehkäisee kosteuden pääsemistä puuhun, mikä voi aiheuttaa
halkeamia puun pinnalle.
Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuksen aikana.

PANEELIEN ASENTAMINEN

Paneelien alle tulee asentaa ensin koolaus. Koolausrimojen tulisi olla minimissään 20 mm paksuja ja 45 mm
leveitä. Koolaus tulee asentaa pystyyn silloin, kun paneelit halutaan asentaa vaakaan. Pystypanelointi vaatii
taas vaakakoolauksen.
Tarkista ennen paneloinnin aloittamista, että koolaus on suora. Suositeltava koolausväli on 400 mm.
Koolausväli ei saa olla 600 mm leveämpi.
Aloita paneelien asentaminen yhdellä seinällä aina toisesta reunasta. Ei samanaikaisesti molemmista
reunoista.
Mikäli paneloit vierekkäisiä seiniä samassa tilassa, aloita jokaisen seinän panelointi samaan aikaan. Kierrä
kerros kerrokselta huonetta. Näin paneelien päät saadaan kohdennettua nurkissa tarkasti toisiaan vasten.
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ERITYISHUOMIOTA!
Huolehdi, että panelointi etenee suorassa. Tee välillä tarkistusmittauksia linjalankaa tai laseria apuna
käyttäen. Varsinkin päätypontatuissa tuotteissa paneelien päätysaumaan syntyy rako, mikäli panelointi ei
etene suorassa.
Mikäli paneloitavan alueen toinen puoli on eri levyinen kuin toinen, paneelinponttiin voi jättää tilaa
maksimissaan 1 mm/paneeli, jotta ero saadaan tasattua. Älä jätä enempää, koska muutoin naulauskohdat
tulevat näkyviin paneelin kuivuessa. Laske tarkasti, kuinka monta millimetriä alueen äärimittojen erotus on.
Kysy tarvittaessa apua ammattiasentajalta!

Tarkista tuote aina välittömästi, kun vastaanotat sen, ettei paneeleissa
ole kuljetusvaurioita.
Älä asenna virheellistä tuotetta. Asennettu tuote katsotaan laadultaan
hyväksytyksi.
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