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ALGEMENE INFORMATIE
• Pan O’Quick XXL panelen zijn alleen geschikt voor
binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen
worden in ruimtes die droog zijn, verwarmd en
voldoende geventileerd worden.
• Vochtige ruimtes (zoals een badkamer) moeten goed
geventileerd worden (door een ventilator).
• De panelen mogen niet blootgesteld worden aan
opspattend water (wastafel, douche etc.) en niet
gemonteerd worden in ruimtes met langdurig hoge

luchtvochtigheid zoals sauna of zwembad.
• Geschikt voor inbouwverlichting met het MM
keurmerk.
• De panelen niet langdurig direct of indirect aan hoge
temperaturen blootstellen. Denk hierbij aan plaatsing
achter of boven verwarmingen, in serre’s of veranda’s,
plaatsing achter glas (bijvoorbeeld bij een dakraam).

Snelle en eenvoudige montage van PAN O’QUICK XL wandpanelen - 260 x 51 cm
• Sla het bevestigingsmateriaal niet te diep in de lip, de kop moet op het MDF
liggen (Fig. 6-9).
• Bij ruimtes met een hogere luchtvochtigheid (bv. badkamers of in
nieuwbouw situaties) moeten de panelen vastgezet worden met PCS 3mm
extra clips zodat de panelen extra kunnen werken.

VÓÓR HET LEGGEN
• Vóór het plaatsen de panelen minimaal 48 uur bij ca. 17–25°C en 50-60%
relatieve luchtvochtigheid in de ongeopende verpakking op een vlakke
ondergrond in de desbetreffende ruimte laten acclimatiseren.
• Controleer de panelen vóór en tijdens het plaatsen op zichtbare defecten.
Panelen met zichtbare defecten of beschadigingen mogen niet geplaatst
worden.
MONTAGE VAN DE ONDERCONSTRUCTIE
• De panelen worden op een onderconstructie bevestigd. Deze bestaat uit een
raamwerk van latten (ca. 30 x 50mm) die parallel aan de plaatsingsrichting
van de panelen op een onderlinge afstand van 50cm (hart-op-hart) aan
muur vastgeschroefd worden met pluggen en schroeven (schroefafstand ca.
50cm).
• Let er op dat de onderconstructie waterpas is.
• In ruimtes met grote temperatuurwisselingen en/of hogere luchtvochtigheid
(bijvoorbeeld in nieuwbouw of zolder) wordt het aanbevolen om een extra
raamwerk aan te brengen om voor goede ventilatie achter de panelen te
zorgen (Fig. 1).
• Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel
vastgezet worden op de onderconstructie (Fig. 2, Fig. 10 en Fig. 11).
INSTRUCTIES VOOR PLAATSING
• Bij het plaatsen dienen de kopse kanten van de panelen minstens 40cm te
verspringen (Fig. 3).
• Hout werkt! Houd daarom rondom het plafond of de wand een ruimte van
minimaal 10mm open zodat de platen kunnen werken. De uitzetvoeg mag
niet opgevuld worden met een afdichtmiddel zoals silicone of acryl.
• Indien het te plaatsen vlak langer of breder is dan 8m, dan is een 20 mm
brede uitzettingsvoeg noodzakelijk.
• Bevestiging van de panelen:
Schroeven: met verzonken kop 4x30mm
Clips: PCS 3mm extra clips met schroeven met 		
verzonken kop 3x30 mm (Fig. 4)
Nieten: met rechte rug. Breedte: minstens 10mm,
Lengte: minstens 30mm (Fig. 5)

PLAATSEN VAN DE PANELEN
• De eerste rij panelen exact parallel aan de wand plaatsen.
• Begin met plaatsen aan de linkerzijde van het vlak. De gegroefde zijde van
het paneel moet naar u toe wijzen.
• Voor de montage wordt van de eerste rij panelen de tand afgezaagd en
worden de panelen vervolgens vastgeschroefd op het raamwerk van latten.
Hierbij een schroefafstand van ca. 15cm aanhouden.
• Schuif de clips aan de andere zijde in de groef van het paneel en schroef ze
met een tussenruimte van maximaal 25cm aan de onderconstructie vast
(Fig. 10). Bij montage zonder clips moet een afstand van maximaal 15cm
aangehouden worden (Fig. 11).
• Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel
op 1 of 2 punten bevestigd worden (Fig. 10 en 11)
• Schuif vervolgens het volgende paneel met de tand in de kopse groef en
bevestig als voorheen.
DE JUISTE AFWERKING
Voor een optimale luchtcirculatie dient tussen het plafond/wand en
de afwerklijst een afstand van ca. 3mm (in vochtige ruimtes ca. 5mm)
aangehouden te worden.

Niet blootstellen aan
hogere temperaturen.
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ALGEMENE INFORMATIE
• Pan O’Quick XL panelen zijn alleen geschikt voor
binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen
worden in ruimtes die droog zijn, verwarmd en
voldoende geventileerd worden.
• Vochtige ruimtes (zoals een badkamer) moeten goed
geventileerd worden (door een ventilator).
• De panelen mogen niet blootgesteld worden aan
opspattend water (wastafel, douche etc.) en niet
gemonteerd worden in ruimtes met langdurig hoge

luchtvochtigheid zoals sauna of zwembad.
• Geschikt voor inbouwverlichting met het MM
keurmerk.
• De panelen niet langdurig direct of indirect aan hoge
temperaturen blootstellen. Denk hierbij aan plaatsing
achter of boven verwarmingen, in serre’s of veranda’s,
plaatsing achter glas (bijvoorbeeld bij een dakraam).

VÓÓR HET LEGGEN
• Vóór het plaatsen de panelen minimaal 48 uur bij ca. 17–25°C en 50-60%
relatieve luchtvochtigheid in de ongeopende verpakking op een vlakke
ondergrond in de desbetreffende ruimte laten acclimatiseren.
• Controleer de panelen vóór en tijdens het plaatsen op zichtbare defecten.
Panelen met zichtbare defecten of beschadigingen mogen niet geplaatst
worden.

• Sla het bevestigingsmateriaal niet te diep in de lip, de kop moet op het MDF
liggen (Fig. 6-9).
• Bij ruimtes met een hogere luchtvochtigheid (bv. badkamers of in
nieuwbouw situaties) moeten de panelen vastgezet worden met PCS 3mm
extra clips zodat de panelen extra kunnen werken.

MONTAGE VAN DE ONDERCONSTRUCTIE
• De panelen worden op een onderconstructie bevestigd. Deze bestaat uit een
raamwerk van latten (ca. 30 x 50mm) die parallel aan de plaatsingsrichting
van de panelen op een onderlinge afstand van 50cm (hart-op-hart) aan
muur of plafond vastgeschroefd worden met pluggen en schroeven
(schroefafstand ca. 50cm).
• Let er op dat de onderconstructie waterpas is.
• In ruimtes met grote temperatuurwisselingen en/of hogere luchtvochtigheid
(bijvoorbeeld in nieuwbouw of zolder) wordt het aanbevolen om een extra
raamwerk aan te brengen om voor goede ventilatie achter de panelen te
zorgen (Fig. 1).
• Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel
vastgezet worden op de onderconstructie (Fig. 2, Fig. 10 en Fig. 11).

PLAFOND
• De eerste rij panelen exact parallel aan de wand plaatsen.
• Begin met plaatsen aan de linkerzijde van het vlak. De gegroefde zijde van
het paneel moet naar u toe wijzen.
• Voor de montage wordt van de eerste rij panelen de tand afgezaagd en
worden de panelen vervolgens vastgeschroefd op het raamwerk van latten.
Hierbij een schroefafstand van ca. 15cm aanhouden.
• Schuif de clips aan de andere zijde in de groef van het paneel en schroef ze
met een tussenruimte van maximaal 25cm aan de onderconstructie vast
(Fig. 10). Bij montage zonder clips moet een afstand van maximaal 15cm
aangehouden worden (Fig. 11).
• Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel
op 1 of 2 punten bevestigd worden (Fig. 10 en 11)
• Schuif vervolgens het volgende paneel met de tand in de kopse groef en
bevestig als voorheen.

INSTRUCTIES VOOR PLAATSING
• Bij het plaatsen dienen de kopse kanten van de panelen minstens 40cm te
verspringen (Fig. 3).
• Hout werkt! Houd daarom rondom het plafond of de wand een ruimte van
minimaal 10mm open zodat de platen kunnen werken. De uitzetvoeg mag
niet opgevuld worden met een afdichtmiddel zoals silicone of acryl.
• Indien het te plaatsen vlak langer of breder is dan 8 m, dan is een 20mm
brede uitzettingsvoeg noodzakelijk.
• Bevestiging van de panelen:
Schroeven: met verzonken kop 4x30mm
Clips: PCS 3mm extra clips met schroeven met 			
verzonken kop 3x30mm (Fig. 4)
Nieten: met rechte rug. Breedte: minstens 10 mm,
Lengte: minstens 30mm (Fig. 5)

PLAATSEN VAN DE PANELEN

WAND
• Ook hier moet de eerste rij exact loodrecht geplaatst worden en dient de
groefzijde altijd naar u toe wijzen.
• De wandmontage is identiek aan de montage aan het plafond.
DE JUISTE AFWERKING
Voor een optimale luchtcirculatie dient tussen het plafond/wand en
de afwerklijst een afstand van ca. 3mm (in vochtige ruimtes ca. 5mm)
aangehouden te worden.

Niet blootstellen aan
hogere temperaturen.
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