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MONTAGE

Horizontale plaatsing

Verticale plaatsing

Aanbeveling:
Gebruik een pneumatische tacker

Lijm of nagel het lijstwerk.

FARMWOOD PANELS
Voor binnengebruik • Pour l’intérieur

STEIGERHOUTEN SCHROTEN
Decoratieve wandpanelen – massief grenen
✔ Behandeld met Hydrowax*: afwasbaar en te repareren
✔ Onzichtbare bevestiging dankzij de tand- en groefverbinding
✔ Gebruik een pneumatische tacker
Toegestane houteigenschappen:
• Noesten van ieder formaat
• Geen doorlopende scheuren
• Harszakjes

TIPS VOOR DE VERWERKING
Schroef latten (15 x 40 mm) tegen de muur op een
onderlinge afstand van maximaal 40 cm. Vergeet niet
een frame rond ramen en deuren aan te brengen. Zorg
voor luchtventilatie tussen de latten. Maak gebruik van
de ruimte tussen de latten voor het trekken van kabels
en leidingen. Het wordt aanbevolen extra latten in de
onderconstructie aan te brengen als er een zwaar gewicht
wordt opgehangen zoals een (boeken)plank of schilderij.
Let er op dat de constructie waterpas is, breng indien
nodig spietjes aan onder de latten.
Voor het isoleren van uw wanden, plaats glaswol of een
ander materiaal tussen de latten. Zorg voor latten die
minimaal 15mm dikker zijn dan het glaswol.
Besteed veel aandacht aan het plaatsen van het eerste
paneel, het bepaalt het uiteindelijke resultaat! Controleer
tijdens het plaatsen voortdurend dat de panelen recht
zitten ten opzichte van elkaar.
Laat een 10mm voeg tussen de panelen en de vloer.
Bevestig de panelen met nagels (20x1,2mm- 25x1,4mm)
of nieten (13x6mm-25x6mm). Wij raden de bevestiging
met clips af. Voor een goede ventilatie van de panelen,
wordt het aanbevolen aan de bovenkant en onderkant
van de wand een ventilatierooster aan te brengen.

18 mm
massief grenen

200 x 14,5 cm
lengte x breedte

BELANGRIJK
Pak het product minimaal 72 uur voor plaatsing uit en
leg het horizontaal in de ruimte waar het geplaatst gaat
worden of in een ruimte met dezelfde condities. Plaats de
panelen pas wanneer de luchtvochtigheid goed is (55-65%,
20°C) en ventileer de kamer goed na installatie. Plaats de
panelen tenminste 20 dagen nadat is vastgesteld dat het
gips of beton droog is (volgens DTU 36.1). Controleer de
panelen vóór het plaatsen op zichtbare defecten. Defecte
panelen mogen niet geïnstalleerd worden! Reeds verwerkt
materiaal wordt als gecontroleerd en geaccepteerd
beschouwd.
Deze steigerhouten planken mogen wat ruw aan de kopse
kanten zijn, dit versterkt het speelse karakter van de
planken. Echter, een product dat niet conform de minimale eisen is, mag niet geplaatst worden.
VOOR DE AFWERKING:
Gekleurde vernis voor het afwerken van lijstwerk en
kopse kanten.

5x = 1,45 m2
netto 1,35 m2

HDM
www.hdm.be

