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MONTAGEHANDLEIDING

Akoestische Panelen MDF
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Inleiding montagehandleiding

Onze Akoestische Panelen MDF maken van elke wand een eyecatcher. Deze panelen hebben we in de 

variaties marmer PVC, natuursteen en hout. De akoestische panelen bestaan uit 3 lagen, de toplaag die 

is gemaakt van marmer PVC, natuursteen of hout. De tussenlaag bestaat uit de latten, die van MDF zijn 

gemaakt en de onderste laag waarop ze zijn bevestigd, dit is de viltlaag.

Reliëf

Reliëf staat voor voelbaar structuur. Bij aanraking merk je dat de panelen net echt zijn. Dit geldt voor de 

houten en natuursteen variant. De marmer PVC variant heeft een vlakke toplaag bovenop de latten, dit voor 

de luxe marmer uitstraling.

MDF

MDF staat voor medium-density fibreboard. Ze worden ook wel houtvezelplaten genoemd. Dit is 

samengeperst hout. Dit is gemaakt van gerycycled hout.

Vilt

De achterste laag van het aku paneel bestaat uit vilt. Dit is een ruwe textielsoort dat gemaakt wordt van 

gerycycled plastic. 

Impregneren

De akoestische panelen dienen voor optimaal gebruik geïmpregneerd te worden. Lees hiervoor de 

impregnatie en onderhoud handleiding op de montage uitleg pagina. Zoek op hoe je de bovenlaag moet 

impregneren. Voor de houten variant raden wij aan om naar een houtspecialist te gaan. 

Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

Benodigdheden: Eventueel:
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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. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en markeer de 

afmetingen van de plaat met een waterpas en potlood. Ga 

met een cirkelzaag/decoupeerzaag langs de markeringen 

om de plaat te zagen. 

5. Voor eventuele gaten raden wij het aan om een 

gatenboor de gebruiken. 

7. Markeer en snijd het laatste stukje dat je voor de muur nodig 

hebt indien het om het vilt gaat.

6. Herhaal het bovenstaande per rij. 

4. Plaats de plaat tegen de muur aan en druk de plaat goed 

aan. Sla eventueel een paar keer met een rubberen hamer 

tegenaan voor extra zekerheid. 

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 deze zijn uiteraard bij ons 

te verkrijgen.

8. Plaats het stopcontact terug. Voor het plaatsen van de kapjes 

hebben je langere (opdek)schroefjes nodig.


