MONTAGEHANDLEIDING
EPS Baksteenstrips
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Inleiding montagehandleiding
Onze EPS baksteenstrips maken van elke wand een eyecatcher. Ons assortiment van deze wandpanelen is
zo divers, waardoor er voor iedereen iets wils is. Het grote voordeel van deze wandpanelen is dat ze er niet
alleen gaaf uit zien, maar ze zijn ook geluidsdempend en isolerend.
Reliëf
Uniek en niet van echt te onderscheiden dankzij het reliëf. Bij aanraking merk je dat de baksteenstrips net
echt zijn. Dit vanwege de crepilaag met echte zandkorrels.
Waarvan is het gemaakt?
De 3D wandpanelen zijn gemaakt van EPS. EPS is de afkorting van geëxpandeerd polystyreen (Engels voor
expanded polystyrene) en is in de volksmond bekend als piepschuim. Dit materiaal word al decennia lang in
o.a. de bouw en infrastructuur gebruikt met als doel isoleren!
Voor zowel binnen- als buitenshuis
De baksteenstrips zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis. Deze baksteenstrips zijn namelijk zowel
weer- als UV-licht bestendig. Als je de baksteenstrips buiten gaat gebruiken, is het wel nodig om ze te
impregneren met WB8, te vinden in onze webshop.

Benodigdheden:

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.

2. Breng voldoende montagekit aan op de achterkant van de
plaat en verdeel deze over het gehele oppervlak.

3. Begin met onze baksteenstrips altijd rechtsboven. Plaats de
eerste baksteenstrip en druk deze goed aan.

4. Maak de eerste rij met baksteenstrips af.

5. Bij de laatste strip moet je waar de muur afloopt
meten en dit markeren met een stift. Gebruik de
overgebleven helft voor de volgende rij.

6. Herhaal het bovenstaande per rij. Bevestig de strips in
halfsteensverband. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het
reststukje van de afloop van de muur, boven de eerste strips te
bevestigen. Door de platen om halfsteensverband te leggen
krijg je geen ‘op elkaar gestapelde effect’.

7. Plaats het stopcontact terug. Voor het terug plaatsen van de
kapjes hebben ze langere (opdek)schroefjes nodig, i.v.m. de dikte
van de panelen.

