DECOFLAIR® 3D Wall panels
NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava
Panely na stenu DECOFLAIR® 3D WALL PANELS musia byť skladované
v suchom prostredí vo vodorovnej polohe. Odporúčaná teplota je od
+15°C do +25°C. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je vhodné aby
sa skladovanie a inštalácia vykonávali v podmienkach vlhkosti a teploty,
ktoré budú v miestnosti po inštalácii. Je treba vylúčiť inštaláciu na vlhký
podklad ako aj pri veľmi vysokej teplote.
Pomocou zľahka navlhčenej špongie utrieť boky a zadnú plochu panelov
tak, aby sa zbavili od prachu a nechať ich vyschnúť. Dbať takisto na to,
aby bol podklad čistý, zbavený od prachu a mastnôt.
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DECOFLAIR®
3D Wall panels
Inštalácia s viditeľnými škárami
1. N
 aniesť na panely farbu pomocou valčeka pre hladké plochy alebo
striekaním. Dbať na nanesenie vrstvy farby aj na hranu panelov.
Pozn.: Na panely DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sú vhodné vo vode
rozpustné farby alebo disperzné laky na báze akrylu alebo PU, ako aj
laky na báze alkydovej živice. Odporúča sa ich však vopred odskúšať.
2.	Pomocou jedného panelu si vyznačiť označovacie čiary tak, aby sa
stanovili konečné zarovnania panelov.
3.	V prípade voľnej inštalácie, zatĺcť udržiavacie klince na spodnú čiaru
počas času schnutia lepidla.
4.	Dbať na jednotnosť medzi farbou dna škáry a konečnou farbou panelu.
5.	Na zadnú stranu panelov rovnomerne naniesť lepidlo DECOFLAIR®
PLUS s dôrazom na jeho nanesenie po celom obvode. Spotreba lepidla: ±1 tuba na 4 panely DECOFLAIR® 3D WALL PANELS.
6.	Umiestniť panely do požadovanej polohy a pritlačiť počas času vytuhnutia lepidla, riadiť sa pri tom odporúčaniami výrobcu lepidla.
7.	Aby pri inštalácii panelov boli rovnomerné škáry, používať medzi
každým panelom 2 mm škárovacie krížiky.

Dôležité upozornenie: dbajte na to aby boli škáry medzi panelmi zbavené od lepidla.
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DECOFLAIR®
3D Wall panels
Doplňujúce pokyny
•	Panely na stenu DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sú určená výlučne pre
použitie v interiéri.
•	Po inštalácii sú miesta spojov nepatrne viditeľné. Toto však nie je dôvod
na reklamáciu.
•	Polyuretán môže podliehať miernej deformácii v prípade veľkého
kolísania teploty a vlhkosti.
•	Panely na stenu DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sú odolné voči
teplotám dosahujúcim až +60 °C
•	Rezanie do panelov sa môže vykonávať všetkými druhmi pílok s jemným
ozubením. Do panelov Wall Panels sa takisto môžu robiť výrezy pre
osadenie vypínačov, zásuviek, atď.
•	Pri vzore panelu BUBBLES/SAHARA, dodržujte smer umiestnenia tak,
ako je uvedené šípkou na zadnej strane panelu.

Bubbles & Sahara

•	Iné možnosti inštalácie:
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Ocean & Laces

NMC sa si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť charakteristiky a sortiment svojich výrobkov. Informácie
obsiahnuté v tomto prospekte sú poskytnuté v dobrej viere a vo vzťahu k
súčasným technickým poznatkom Správne použitie je na zodpovednosti užívateľa. V prípade pochybností, týkajúcich sa náležitého použitia,
spoločnosť NMC sa vyzýva užívateľa, aby sa informoval u spoločnosti
alebo jej zástupcov.
Tento list bol vypracovaný v zhode so súčasným stavom našich poznatkov. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. S výnimkou opačného písomného dojednania, naše štúdie,
náčrty, upozornenia, odporúčania a iné technické dokumenty týkajúce
sa funkčnosti, správania sa a prípadnej účinnosti tovarov sú uvádzané
iba orientačne a v závislosti od najvšeobecnejšieho použitia tovarov za
bežných podmienok aplikácie, použitia a klimatických podmienok (priemerné európske regióny) alebo toho čo je písomne uvedené zákazníkom.
S výnimkou existencie podvodu alebo závažnej chyby z našej strany,
spomínané štúdie, odporúčania a iné technické dokumenty neviažu našu
zodpovednosť. Je na zákazníkovi aby ich preveril a preveril ich vhodnosť
na použitie pre ktoré ich určil.

Laces

Laces

Naša spoločnosť nie je zodpovedná za chyby spôsobené nedodržaním
návodu na použitie.
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