
Flat Panel - monteren met kit

Benodigdheden

- Paneel/Panelen
- Montagekit + pistool
- Ontvetter
- Montage aan plafond? -> veiligheidsbril
- Geen ventilatie? -> stofmasker
- Schone handschoenen (bijv. latex wegwerp handschoenen) 

Stappen Omschrijving

Stap 1:
Ondergrond 
klaarmaken

Om een paneel permanent te bevestigen is het van belang dat het oppervlak waar 
het paneel op bevestigd gaat worden, vlak, vetvrij en stofvrij is. Een ondergrond is 
effectief vetvrij te maken met een ontvetter zoals ammoniak of carrossol. Ook 
het plaatmateriaal moet even ontvet worden.

Stap 2:
Lijm 

aanbrengen

De montagekit is aan te brengen met een standaard kitpistool. De kit kan het 
beste in lange strepen aangebracht worden met de richting mee die op het paneel 
afgetekend staat met pijltjes. Het is belangrijk een paneel van veel kit te voorzien. 

Stap 3:
Het plaatsen 

van het paneel
- 2 personen -

Nu de kit op het paneel zit kan het paneel op het gewenste oppervlak geplakt 
worden. Wij raden sterk aan dit met 2 of meer personen te doen. Druk het paneel 
vast en houd het gedurende enkele minuten tegen het gewenste oppervlak 
aangedrukt. 

Let op: Zodra de lijm het oppervlak raakt is het paneel vrij snel niet meer te 
bewegen, plaats het dus direct zo goed mogelijk.

Tip: wij raden aan om het paneel aan te drukken met een stuk karton, zo wordt de 
druk op het plaatmateriaal verdeeld en wordt de zichtzijde ook niet vies.
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Algemene tips en opmerkingen

- De akoestische verlijmbare panelen zijn af te nemen met een stofzuiger of doek (kan ook vochtig)

- Schilder de panelen niet over want dan verliezen ze grotendeels de akoestische werking!

- Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
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