MONTAGEHANDLEIDING
Beton Ciré en Natuursteen Platen
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Inleiding montagehandleiding
De natuursteen en beton ciré wandpanelen van Isodeco zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Deze
topkwaliteit panelen zijn weersbestendig en kunnen dus bijvoorbeeld prima tegen de gevel. Maar ook voor
in de keuken of badkamer zijn de natuursteen wandpanelen de ideale oplossing.
100 % natuursteen toplaag
De panelen geven een luxe uitstraling aan iedere ruimte, dankzij de prachtige 100% natuursteen toplaag.
De toplaag bestaat uit onbewerkt natuursteen en daardoor heeft iedere plaat een eigen structuur en
kleurschakeringen. Een zeer elegante toevoeging aan iedere ruimte. Bekijk hier ons assortiment natuursteen
wandpanelen!
Beton ciré
Naast natuursteen panelen hebben we ook panelen met beton ciré. De beton ciré wandpanelen bestaan uit
dunne steenfineer en een laatste laag metaal gepigmenteerde verf. De platen in betonlook zijn een combi
van glasvezel en gekleurde hars aan de voorzijde. Naast het lage totaalgewicht profiteert u in beide versies
van de eenvoudige verwerking en flexibiliteit van het materiaal. De Artistiek Decor Platen zijn geschikt voor
een breed scala aan binnen toepassingen voor bijvoorbeeld modern wandontwerp.
LET OP!
Vanwege het grote formaat van de natuurstenen- en beton ciré wandpanelen, gaat de levering niet via
postnl postbedrijf, maar leveren wij de panelen zelf. Hiervoor zal er na uw bestelling een afspraak gemaakt
worden. Dit product kunt u niet zelf retour sturen. Wij halen de retouren zelf op tegen een prijs van €69,95 +
15 euro per colli in Nederland. Voor België rekenen we €99,95 + 15 euro per colli.

Benodigdheden:
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Eventueel:

Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.
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1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van
bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de platen
moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los.
In sommige gevallen moet je het toilet, indien je hierachter je
plaat monteert verwijderen.

2. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en markeer de
afmetingen van de plaat met een waterpas en potlood.
Je kunt in plaats van een waterpas ook een ander lang
onderwerp gebruiken, bijvoorbeeld een houten balk.Doe dit
over de beschermfolie die over de plaat heen zit.

3. Ga met een cirkelzaag, decoupeerzaag of blikschaar langs
de markeringen om de plaat te snijden/zagen.

4. Breng voldoende montagekit aan op de achterkant van
de plaat en verdeel deze over het gehele oppervlak. Er zijn 2
tubes montagekit nodig per plaat en zijn uiteraard bij ons te
verkrijgen. Het is ook mogelijk om de montagekit direct op de
muur aan te brengen. Smeer het daarna wel goed uit met een
lijmkam.

5. Plaats de plaat met zijn tweeën of maak gebruik van
zuignappen. De zuignappen kun je dan aan de twee zijkanten
bovenaan de plaat bevestigen waardoor je deze makkelijk in
je eentje op kunt tillen. Druk of rol de plaat goed aan. Sla er
eventueel een paar keer met een rubberen hamer tegenaan
voor extra zekerheid dat de plaat goed bevestigd is.

6. De platen horen na montage afgewerkt (als er sprake is van
doorstromend water) te worden met bij ons te verkrijgen zuurvrije
siliconenkit, dit voor de binnenhoeken en voor tussen de vloer en
de plaat. Voor de buitenhoeken kun je hoekprofielen kopen bij
elke willekeurige bouwmarkt.

