INSTRUKCJA MONTAŻU

Każdy z paneli Cosywall wyposażony jest w dwa uchwyty montażowe.
Do ich zawieszenia potrzebujemy jedynie kołków odpowiednich do ściany, na której
będa wisiały panele. Uchwyty pozwalają na drobną regulację w pionie.

1

Mierzymy dokładnie
odległość od dołu panela do górnej
części otworu w uchwycie montażowym
- wartość A
odległość pomiędzy
uchwytami mierząc od środka do środka
otworu
- wartość B
odległość od prawego brzegu panela
do środka otworu montażowego
- wartość C

2
Zawsze rozpoczynamy od przymocowania najniższej warstwy paneli.
Odmierzamy odległość A od miejsca, gdzie będzie kończyła się ściana COSYWALL
i przy pomocy poziomicy rysujemy linię na ścianie.

3
Montujemy pierwszy panel odmierzając na lini wartość C oraz B zaznaczając miejsca
wiercenia otworów.
Śrub nie należy wkręcać do końca, tak aby swobodnie mogły wejść w otwory
uchwytów montażowych.

3
W ten sam sposób montujemy pozostałe panele pierwszej linii.
Każdorazowo mierzymy wartości B i C od poprzednio zainstalowanego panelu.

4
Kolejną warstwę paneli montujemy identycznie jak poprzednią
Wartość A mierzymy od pierwszej warstwy juz zainstalowanych paneli.

4
Każdą kolejną warstwę paneli montujemy identycznie jak poprzednią.

Inne metody montażu
Montaż paneli łączonych
Panele możemy również przed powieszeniem połączyć w potrzebną wielkość
przy pomocy blach łączących.
Panel montujemy wtedy na kilku uchwytach górnej warstwy paneli.

Montaż na klej
Panele COSYWALL z powodzeniem można montować na kleju montażowym.
Do właściwego montażu używamy klejów montażowych typu „płynny gwóźdź”,
najlepiej o możliwie największej gęstości, a co za tym idzie przyczepności początkowej.
Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta kleju.

Nasze panele zabezpieczone są od tyłu włókniną tapicerską oraz zaopatrzone
w 2 uchwyty montażowe. Należy odkręcić uchwyty oraz nożem do tapet lub
nożyczkami wyciąć włókninętak, aby odsłonić surową płytę.
Najlepiej przy zamówieniu zaznaczyć aby włóknina i uchwyty nie były montowane.
Panele montować od dołu, pamiętając aby były podparte np listwą zapobiegającą
„spłynięciu”panelu przed związaniem kleju.
Nakładać kilka dużych „kul” kleju, mocno docisnąć.
Następną warstwę paneli nakładać dopiero po związaniu kleju poprzedniej warstwy.

