Voor de installatie van de wandpanelen heb je de volgende
materialen nodig :



Cirkelzaag
bij voorkeur met rail

Pluggen en schroeven
t.b.v. latten (advies 45mm dik)

Schroevendraaier

Isolatie wol (45mm dik)

Waterpas

Potlood / stift

Zwarte schroeven voor
monteren wandpanelen (35mm)

Rolmaat

Nietmachine met nietjes 14-16mm
of schroeven 13-15mm om
eventueel de latten vast te zetten.

Latjes 45-50mm breed
t.b.v. montage tegen plafond

Stanleymes

Zaag

Stap 1
Voorbereiding muur
De muur moet vlak, droog en vrij zijn van spijkers en/of schroeven.
Als je wandpanelen op een muur wil plaatsen zonder latten is dit afhankelijk van de muur
(vlakheid), ook mogelijk. Je kan het wandpaneel dan met High Tack lijm (kleur zwart) op
de muur bevestigen.
Om de hoogste geluidsabsorptieklasse te krijgen raden wij aan om latten te plaatsen, dan
isolatie wol en daarop de wandpanelen, zie de volgende stappen.

Stap 2
Maak een frame van houten latten.
Het is aan te bevelen de latten met een tussenafstand van 60cm te monteren.

Stap 3
Vervolgens dien je isolatie wol, dikte 45 mm, tussen de latten aan te brengen.

Stap 4
Schroef daarna het wandpaneel op het frame van latten.
Voor elk wandpaneel raden wij 15 schroeven aan van 3 schroeven per rij.

Tussen de latten

Stap 5
Als het eind van de muur korter is dan de breedte van het wandpaneel, raden wij aan het
wandpaneel langs een lat met een stanleymes af te snijden tot de breedte die je nodig hebt.

Stap 6
Als je muur hoger is dan 2400cm dan kun je de wandpanelen koppelen.
Maar neem dan de volgende tips ter harte!
Het is sterk aan te bevelen om de rand van het wandpaneel met een cirkelzaag ca. 3mm in te
korten, zodat de rand absoluut vlak wordt.
Zodat bij het plaatsen van de twee wandpanelen de naad minimaal zichtbaar zal zijn.
Als je gaat zagen, dan dien je de plaats waar je gaat zagen extra te verstevigen,
Dit doe je door van tevoren schroeven of nietjes net boven of onder de plek waar je gaat
zagen toe te voegen.

Stap 7
Om panelen aan een plafond te bevestigen, zijn de instructies nagenoeg dezelfde als voor
plaatsing tegen een wand.
Zie onderstaande aanbevelingen!
Aangezien we op aarde leven, geldt hier namelijk de wet van de aantrekkingskracht.
Alvorens het paneel aan een plafond te bevestigen, is het sterk aan te bevelen de latten aan
het vilt extra vast te zetten d.m.v. schroeven of nietjes, waarbij je minstens 3 rijen maakt,
zoals aangegeven in onderstaand figuur.
Op deze manier wordt doorzakken van de panelen zeker voorkomen.
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