MONTAGEHANDLEIDING
Zelfklevende Natuursteenstrips
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Inleiding montagehandleiding
Natuursteenstrips geven een natuurlijk effect op elke gewenste muur. Onze natuursteenstrips zijn voorzien van
een laag van echte natuursteen. De natuurstenen die zijn gebruikt zijn alleen in India te verkrijgen. Dankzij de
sterke toplaag en het 3D-effect is een saaie wand zo omgetoverd tot een stenen muur die niet van echt te
onderscheiden is. De extra sterke 3M plaklaag op de achterzijde van de natuursteenstrips zorgt ervoor dat je
ze gemakkelijk zelf aan de wand kunt bevestigen.
Eenvoudig bevestigen
Deze zelfklevende natuursteenstrips zijn ideaal voor bijvoorbeeld over een oude tegellaag. Zo creëer je in
een handomdraai een nieuwe keuken achterwand. Wanneer je ze over kalkmuren of grovere oppervlakten
wilt plakken adviseren wij om montagekit te gebruiken.

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 steenstrips je nodig hebt.

3. Haal de blauwe folie van de 3M kleeflaag af en plaats
de steenstrip linksonder. Let op! Isodeco gebruikt voor de
natuursteenstrips alleen A kwaliteit natuursteen en maakt
gebruik van een echte 3m kleeflaag. De witte stikker vellen
zijn niet van A kwaliteit en niet leverbaar bij Isodeco. 3M Plakt
perfect over bestaande tegels, behang en een strak gestucte
muur.

4. Druk de steenstrip goed aan. Indien de achtergrond grof,
spachtelputz, granol of een kalkmuur is adviseren wij om eerst
montagekit te gebruiken. Sla eventueel met een rubberen
hamer ertegenaan, zodat de kleeflaag goed kan hechten.

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.

6. Meet het laatste stukje van de muur, markeer dit met een
liniaal en stift en knip de steenstrip op maat. Knip de steenstrip
met onze blikschaar of eventueel met een cirkelzaag.

7. 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.

