Montaż paneli gipsowych 3D
Do montażu paneli gipsowych 3D należy przygotować:
*Materiały
grunt do ścian
klej do montażu płyt kartonowo-gipsowych lub do sztukaterii gipsowej [ polecamy klej firmy SEMIN o
nazwie ISOCOL ]
masa szpachlowa do wypełniania spoin także najodpowiedniejsza z firmy SEMIN o nazwie CE 68
*Narzędzia
Pędzel lub wałek do gruntowania
Pojemnik do mieszania kleju
Mieszadło
Kielnia
Grzebień do nakładania kleju
Listwa lub łata do wyprowadzenia pierwszej warstwy paneli
Szpachelki do wypełniania spoin
Papier ścierny drobno lub gruboziarnisty
PANELE NALEŻY ROZŁORZYĆ NA POWIERZCHNI POZIOMEJ BEZ KLEJU W CELU
WYBRANIA OPCJI UŁOŻENIA WZORU SZCZEGÓLNIE ZALECAMY PRZY WZORACH
NIERÓWNOMIERNYCH .
1. Przygotować powierzchnię, na której będą przyklejane panele.
* oczyścić ścianę z kurzu
* zagruntować
* przygotować klej ogólnodostępny do klejenia płyt kartonowo- gipsowych lub sztukaterii gipsowej.
2. Zagruntować tylną część oraz boki panela i poczekać aż wyschnie.

3. Zamontować poziomo listwę na której będzie oparta pierwsza warstwę paneli.

4. Przed nałożeniem kleju (na panel lub ścianę), należy zrobić niewielką fazkę po
obwodzie panela od strony wzoru, w celu poszerzenia spoiny panela, aby masa szpachlowa
lepiej weszła w spoinę.

5. Jeżeli jest już wszystko przygotowane, nałożyć klej na panel bądź ścianę (obojętnie
gdzie) miejscowo, tzw. „plackami” lub całościowo grzebieniem do nakładania kleju.

6. Przykleić panel do ściany opierając na listwie wcześniej zamontowanej.

7. Po przygotowaniu drugiego panela do przyklejenia (zrobić fazkę po obwodzie, od strony
wzoru, nałożyć klej) można dodatkowo nałożyć niewielką ilości kleju na bok panela, który
będzie się łączyć z poprzednio kładzionym.

8. Panele należy montować po osi listwy, obojętnie z której strony, np. z lewego boku do
prawego, warstwami do góry.

9. Gdy panele zostaną ułożone, wstępnie wypełnić spoiny masą szpachlową, po czym
poczekać do wyschnięcia kleju oraz masy w spoinach.

10. Następnie szczegółowo wypełnić spoiny 1 lub 2 razy, docierając po wyschnięciu masy

papierem ściernym do uzyskania równej powierzchni panela i spoiny.
11. Jeżeli powierzchnia paneli jest sucha i równa ze spoinami, należy zagruntować
gruntem. Po wyschnięciu gruntu można nakładać farby (najlepiej
natryskowo, pistoletem), zwykłe, ogólnodostępne, średniej jakości lub dekoracyjne z
połyskiem.

Przykładowy efekt

