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Zagen

Meet het oppervlak dat u wil 
bekleden en bereken de meest 
efficiënte wijze van zagen.
Teken   de   maten   af;   dit   gaat   
het   eenvoudigst op de vlakke 
achterzijde. Markeer de snijrand 
voor een strakke zaagsnede.

Zaag op de markering. 
Gebruik een zaagblad met 
fijne vertanding en houd
rekening met de draairichting
van het zaagblad. 
De draairichting moet eerst in de 
voorzijde grijpen om
afbrokkelen te voorkomen.

Voor kleine stukken, 
uitsparingen of onregelmatige 
aansluitingen kunt u een 
decoupeerzaag gebruiken. Als u 
vanaf de voorzijde wilt
zagen, boor dan eerst een gat van 
waaruit u begint met de decou-
peerzaag. Een stanley mes is hier 
voor ook voldoende.
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Plaatsen

Met onze High Tack montagekit 
kunt u gemakkelijk de panelen
bevestigen. Pas deze toe aan de 
zijkanten van de achterkant van 
het paneel zodat u een vierkant 
krijgt. Om er zeker van te zijn dat 
het goed plakt kunt u de kit in het 
midden en aan de uitsteksels op 
de achterkant toevoegen, zodat de 
volledige achterkant goed 
verlijmd is.

Voor extra stevigheid kunt u 
schroefgaten in het paneel
toepassen met  een  3mm  boor, 
maar dat is niet verplicht.  Maak  
boorgaten  in  de  wand  voor  
pluggen  6/8mm.   Bepaal   de   
positie   zodat   u   naderhand de 
schroefkoppen kunt afwerken. 
Meestal is dit in de voeg, Plaats 
daarbij uw eerste rij panelen 
waterpas.

Schuif het volgende paneel stevig 
aan en let hierbij op de voegen; 
deze moeten overeenkomen. Zet 
het paneel op dezelfde wijze vast 
en let erop dat de uiteinden van 
de panelen aansluiten en er geen 
delen zijn die teveel naar voren 
komen. In dat geval voegt u extra 
schroeven toe waar nodig voor 
extra stevigheid. 22



Voeg kitten

Neem    de    structuurkit    en    
plaats    deze in een kitpistool. De 
kit zal niet hechten op een stoffige 
ondergrond; verwijder stof van 
het zagen voordat u begint met 
kitten. Vul de naden met de 
structuurkit. Gebruik voldoende 
kit om deze aansluitend goed te 
kunnen modelleren.

Verwijder eventueel boorstof rond 
en uit de boor- en schroefgaten. 
Bedek de schroefkoppen 
eveneens met een dot kit.

Neem een kwastje en bevochtig   
dit licht in water (geen zeep   
toevoegen). Afhankelijk van de    
structuur van het paneel kiest  
u  het  formaat van het  kwastje.  
Creëer  een  mooie natuurlijke 
overgang, kijk naar de  rest  van  
het  paneel  en boots de naden na. 
Werk niet te breed en maak   de   
naad  zo  smal  mogelijk. Teveel 
kit kunt u met een vochtige 
doek verwijderen. 33



Voeg kitten

Met  de  achterzijde  van  het  
kwastje  kunt u eventueel 
scherpe steenranden modelleren.
Controleer  of  u  overal  een  
mooie  aansluiting heeft gemaakt 
en er geen openingen of gaten 
zijn.

Afhankelijk van het oppervlak van 
het paneel kunt u de structuur van 
de kit verfijnen met een kwast. 
Bevochtig hiervoor een kwast 
licht met water. Geen zeep 
toevoegen aan het water.

Laat  de  kit  minimaal  6  uur,  
beter  is  24  uur,  uitharden  bij  
een  normale  kamertemperatuur      
en normale luchtvochtigheid.  Als  
u  de kit niet goed laat uitharden  
heeft dit een negatief effect op de 
uiteindelijke levensduur en  eigen-
schappen en kunnen naderhand 
barsten in de verflaag ontstaan.
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Verf aanbrengen

Bij   verf   uit   blik   neemt   u   de   
verf   rechtstreeks  uit  het  blik  
op  met  een  kwast. Schud het 
blik zeer goed voor gebruik.Breng  
de  verf  overal  aan  waar  u  kit  
heeft aangebracht.

U  kunt  het  teveel  aan  verf  met  
een  natte doek direct na het 
aanbrengen verwijderen.  Werk  
ook  hier  zoveel  mogelijk alleen 
in de naad en niet te breed. Als de 
verf teveel glans heeft na  het  
drogen  veeg  dan  lichtjes  met  
de schuurpad om te matteren.
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Hoekafwerking

Voor  de modellen zonder 
hoekelementen  of  gevallen waar 
deze qua maatvoering niet 
efficiënt zijn kunt u de panelen in 
verstek zagen. Teken hiervoor de 
hoek  van het oppervlak af op het 
wandpaneel.

Stel  uw  zaag  in  op  de  juiste  
hoek  voor uw situatie en zaag 
volgens de aangegeven mark-
ering. Zorg  ervoor  dat  u  de  
zaagsnede  zodanig maakt dat 
de steenstructuur en  voegen  na  
plaatsing  doorlopen.  Dit  geeft  
het  mooiste  resultaat  en  maakt 
de afwerking eenvoudiger.

Pas de High Tack montagekit toe 
zoals beschreven op pagina 2. 
Voor extra stevigheid boort u de 
gaten voor en zet het paneel vast   
zoals   eerder   beschreven   op   
pagina 2.
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Hoekafwerking
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Breng een royale laag kit aan op 
de zijkant van het paneel.

Druk het paneel aan de andere 
zijde van de hoek dusdanig tegen 
de hoek zodat  de  kit  zich  kan  
verdelen.  Een  teveel aan kit komt 
nu naar voren en gebruikt u voor 
de afwerking.

Indien   nodig   brengt   u   nog   
extra   kit  aan  waarmee  u  de  
hoek  gaat  modelleren.   Bedek   
ook   hier   de   schroefkoppen 
met voeg kit.



Hoekafwerking

Modelleer met een kwastje de kit 
in model zodat er een natuurlijke 
hoek ontstaat. Voorkom dat er 
afdrukken van de kwastharen 
zichtbaar worden in de kit. Dep 
eventueel met een vochtige 
kwast om nog verder te
verfijnen.

Gebruik de achterkant van het 
dunne kwastje om de horizontale 
voegen door te trekken en 
strakken lijnen te maken.

Laat de kit goed drogen, breng de
basisverf aan zoals omschreven 
op pagina 5.
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