DECOFLAIR® 3D Wall panels
INSTRUCTIUNI DE MONTARE

Pregătire
DECOFLAIR ® 3D Wall Panels trebuie depozitate într-un mediu uscat,
în poziţie culcată. Temperatura recomandată poate varia între +15°C şi
+25°C. Pentru un rezultat optim, depozitarea şi montarea vor fi realizate
în condiţii de umiditate şi temperatură apropiate de cele specifice
încăperilor ai căror pereţi urmează a fi placaţi. Aplicarea nu se va face
sub nicio formă pe suport umed şi nici la temperaturi foarte ridicate.
Stergeţi marginile şi spatele panourilor cu un burete uşor umezit pentru a
îndepărta bine praful şi aşteptaţi să se usuce. Asiguraţi-vă deasemenea că
suprafaţa de montare este curată, fără urme de praf şi grăsime.
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DECOFLAIR®
3D Wall panels
Fixare cu rosturi vizibile
1.	Zugrăviţi panourile cu un trafalet pentru suprafeţe netede sau prin pulverizare. Asiguraţi-vă că aţi aplicat un strat de vopsea şi pe cantul panourilor.
Atenţie: DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sunt compatibile cu vopselele
hidrosolubile şi cu lacurile în dispersie pe bază de răşini acrilice sau
PU, precum şi cu lacurile pe bază de răşină alchidică. Se recomandă
totuşi o testare prealabilă.
2.	Cu ajutorul unui panou, marcaţi punctele de reper pentru alinierea finală
a panourilor.
3.	In cazul montării fără suport, fixaţi panoul până la întărirea adezivului
prin câteva cuie bătute sub marcajele inferioare.
4.	Asiguraţi-vă că nu există diferenţe de culoare între fundul rostului şi
culoarea finală a panoului.
5.	Aplicaţi adezivul DECOFLAIR® PLUS în mod uniform pe spatele panourilor, asigurându-vă că aţi aplicat o linie continuă şi de jur împrejur.
Consumul de adeziv: ±1 cartuş la 4 DECOFLAIR® 3D WALL PANELS.
6.	Amplasaţi panourile şi menţineţi apăsat până la lipirea adezivului, respectând indicaţiile producătorului.
7.	Pentru o lăţime constantă a rosturilor, folosiţi distanţiere de 2 mm între
panouri.
Important: asiguraţi-vă că nu a rămas adeziv în rosturi.
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DECOFLAIR®
3D Wall panels
Instrucţiuni complementare
•	DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sunt exclusiv destinate pereţilor interiori.
•	După montare, racordurile rămân uşor vizibile. Acest fapt nu poate
constitui motiv de reclamaţie.
•	Este posibil ca poliuretanul să sufere o uşoară deformare în cazul unor
variaţii puternice de temperatură şi umiditate.
•	PANOURILE MURALE DECOFLAIR® 3D pot rezista la temperaturi de
până la +60 °C
•	Panourile pot fi tăiate cu orice tip de fierăstrău cu dantură fină. In
Panourile murale se pot deasemenea practica diverse secţionări pentru
a permite montarea de întrerupătoare, prize de curent etc.
•	In cazul modelului BUBBLES/SAHARA, asiguraţi-vă că respectaţi sensul
de poziţionare indicat de săgeata de pe spatele panoului.

Bubbles & Sahara

•	Alte posibilităţi de montare:
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Ocean & Laces

NMC sa îşi rezervă dreptul de a-şi actualiza oricând şi fără nicio notificare prealabilă gama de produse şi specificaţiile tehnice ale acestora
pentru a fi în pas cu tehnologia. Informaţiile cuprinse în acest prospect
sunt furnizate cu bună credinţă în măsura cunoştinţelor deţinute. Dacă
aveţi întrebări privind aspectele tehnice, luaţi legătura cu serviciul de
informaţii al NMC sa. Reproducerea parţială sau publicarea integrală a
acestui prospect necesită acordul explicit al companiei.
Această fişă a fost întocmită în conformitate cu nivelul nostru de cunoştinţe
la momentul de faţă. Ne rezervăm dreptul de a-i aduce modificări fără
vreo notificare prealabilă. In lipsa unui acord scris care să stipuleze contrariul, studiile, descrierile, părerile, indicaţiile şi orice alte documente
tehnice referitoare la funcţionalitatea, comportamentul sau performanţa
eventuală a produselor sunt oferite cu titlu indicativ şi în funcţie de modul de utilizare a produselor cel mai des întâlnit, în condiţii normale
de montare, utilizare şi climă (regiunile temperate ale Europei) sau de
cel menţionat în scris de către client. Exceptând cazurile de fraudă sau
neglijenţă gravă din partea noastră, nu ne angajăm răspunderea pentru
studiile, recomandările şi celelalte documente tehnice menţionate. Clientului îi revine răspunderea de a verifica că acestea corespund modului în
care intenţionează să le utilizeze.

Laces

Laces

Compania noastră îşi declină orice răspundere în cazul nerespectării
instrucţiunilor de montare.
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