DECOFLAIR® 3D Wall panels
Installationsanvisningar

Förberedelse
DECOFLAIR® 3D WALL PANELS måste förvaras torrt och plant. Den
rekommenderade temperaturen är +15°C till +25°C. För bästa resultat
ska väggpanelerna förvaras och monteras under samma fuktighetsoch temperaturförhållanden som råder i rummet efter monteringen.
Väggpanelerna får inte installeras på fuktiga underlag eller vid mycket
höga temperaturer.
Torka av panelernas kanter och baksidor med en lätt fuktad svamp för att
damma av och låt torka. Se till att underlaget är torrt, damm- och fettfritt.
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DECOFLAIR®
3D Wall panels
Montering med synliga skarvar
1. M
 åla panelerna med en roller för släta ytor eller med sprej. Se till att
även måla panelernas kanter.
Obs: DECOFLAIR® 3D WALL PANELS är kompatibla med vattenlöslig
emulsionsfärg, akryl- eller PU-baserad emulsionslack och alkydhartslack.
Det är dock rekommenderat att först prova produkten på en liten bit.
2. R ita upp riktmärken med hjälp av en panel för att bestämma panelernas
slutliga placering
3. S
 pika in stödspikar längs den nedre kanten för att stabilisera under torktiden vid fristående installation
4. Se till att färgen i skarvens botten matchar panelernas slutliga färg.
5. B
 estryk panelernas baksida regelbundet med DECOFLAIR® PLUS-lim. Se
till att applicera en limsträng på panelens hela omkrets.
Limförbrukning: ±1 patron räcker till 4 DECOFLAIR® 3D WALL PANELS.
6. P lacera panelerna och tryck fast tills limmet fäster enligt limtillverkarens
rekommendationer.
7. A
 nvänd 2 mm kakelkryss mellan varje panel för att få en installation med
jämna skarvar.

Viktigt: se till att skarvarna mellan panelerna är fria från lim.
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DECOFLAIR®
3D Wall panels
Ytterligare anvisningar
•	DECOFLAIR ® 3D WALL PANELS är endast avsedda för inomhusbruk.
•	Skarvarna syns något efter installationen. Detta kan inte ligga till grund
för en reklamation.
•	Polyuretan kan deformeras något vid kraftiga variationer i temperatur
och luftfuktighet.
•	DECOFLAIR ® 3D WALL PANELS klarar temperaturer upp till +60° C
•	Använd en fintandad såg av något slag för att skära till panelerna.
Utskärningar kan göras i väggpanelerna för att integrera strömbrytare,
uttag m.m.
•	Följ placeringsriktningen som anges av pilen på baksidan av panelen
för modellen BUBBLES/SAHARA.

Bubbles & Sahara

• Andra monteringsmöjligheter:
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Ocean & Laces

NMC sa förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande uppdatera produktsortimentet eller de tekniska egenskaperna till
aktuell teknisk nivå. Den information som tillhandahålls överensstämmer
enligt vår kännedom med verkligheten. Kontakta NMC sa:s informationstjänst om du har tekniska frågor. Vårt uttryckliga godkännande krävs för
delvis reproducering eller omtryck.
Detta datablad har sammanställts enligt våra nuvarande kunskaper. Vi
förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Om annat inte avtalats tillhandahålls våra skisser, beskrivningar, notiser,
råd eller andra tekniska dokument om varornas funktion, beteende eller
prestanda endast som information och i förhållande till den brukliga användningen av varorna under normala applikations-, användnings- och
klimatförhållanden (mellaneuropeiska regioner), eller enligt de förhållanden som angetts skriftligen av kunden. Med förbehåll för bedrägeri eller
allvarlig försumlighet av oss kan vi inte hållas ansvariga för dessa skisser,
rekommendationer eller andra tekniska dokument. Det åligger kunden att
kontrollera att de är lämpliga för avsedd användning.

Laces

Laces

Vårt företag frånsäger sig allt ansvar om installationsanvisningarna inte
följs.
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