MONTAGEHANDLEIDING
Houtstrips
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Inleiding montagehandleiding
Zoek je houtstrips van teakhout? De van echt teakhout gemaakte houtstrips van Isodeco zijn verkrijgbaar in
verschillende soorten, maten en kleuren. Deze prachtige houtstrips geven direct een warme sfeer in huis. De
oplossing voor iedere saaie muur.
Duurzame houtstrips
Onze houtstrips zijn van gerecycled Teakhout. Teakhout is een houtsoort dat afkomstig is van de Tectona
Grandis boom, oftewel een latijns woord voor teakboom. Deze boom groeit voornamelijk in Zuidoost-Azië, en
dan vooral in Indonesie. Teakhout is bijzonder geschikt voor het fabriceren van binnen- en buitenmeubelen
omdat het een sterke en duurzame houtsoort is.
Deze panelen zijn een goede keuze voor als je zelf interieur veranderingen aan wil brengen waarbij je
rekening wil huiden met het millieu, en ook nog eens iets unieks aan je woning of pand wilt toepassen.

Benodigdheden:

Eventueel:

2 Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de zelfklevende natuursteenstrips hoort te monteren.
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1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van
bijv. ammoniak, in verband met de kleeflaag die de platen
moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact/
schakelaar los.

2. Bereken hoeveel houtstrips je nodig hebt. Zaag van de
eerste houtstrip de uitsteekstels van de kant waar je hem
plaatst af met een handzaag, of eventueel een cirkelzaag.

3. In deze situatie is er een drukknop van de wc, meet het
gedeelte wat uitgezaagd moet worden en zaag het.

4. Zorg voor voldoende kit op de achterkant van de houtstrip.

5. Maak de eerste rij af. Voor eventuele gaten die in
de plaat gemaakt moeten worden voor stopcontacten
of schakelaars adviseren wij om een gatenboor te
gebruiken. Druk de houtstrips goed aan, er kan ook een
rubberen hamer gebruikt worden.

6. Herhaal het bovenstaande voor elke strip en plaats het
stopcontact terug. 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. Zo creëer je
verspringingen en zijn de naden niet of nauwelijks te zien. Om
de steenstrips tegen olie- en vetspetters te beschermen raden
wij het aan om ze te impregneren.

