
Narzędzia niezbędne do montażu:

Klej gipsowy lub montażowy Weldfi x Ultra, papier ścierny 240, poziomica, masa 
szpachlowa Weldmas, piła do drewna, wałek welurowy.

1. Sprawdź panele przed montażem pod kątem ewentualnych uszkodzeń 
oraz defektów. Wszelkie uszkodzenia zgłoś producentowi zanim rozpoczniesz
montaż. Rozłóż panele na podłodze w celu sprawdzenia dopasowania
poszczególnych elementów. Zamontowane panele dekoracyjne, nie podlegają 
reklamacji.

2. Przygotuj ścianę do montażu paneli dekoracyjnych. Nierówności większe
niż 4mm, należy wyrównać za pomocą gipsu szpachlowego lub usunąć papierem 
ściernym.

3. Zagruntuj wyrównaną powierzchnię ściany za pomocą gruntu
WeldPrimer, a w przypadku śliskich powierzchni takich jak farba lateksowa
lub lakier, użyj gruntu kwarcowego.

4. Wymierz ścianę, na której będą montowane panele oraz zaplanuj
rozmieszczenie pierwszego rzędu paneli dekoracyjnych.

5. W przypadku, gdy panele dekoracyjne będą montowane powyżej poziomu 
podłogi, na czas montażu, należy zainstalować listwę startową w postaci prof lu 
aluminiowego lub listwy drewnianej przykręconej do ściany. Zadaniem listwy 
startowej jest podtrzymanie paneli podczas klejenia.

6. Przystąp do klejenia paneli dekoracyjnych zachowując dystans pomiędzy 
poszczególnymi elementami od 1,5 do 3 mm. Zachowanie zalecanego
dystansu pozwoli uniknąć pojawienia się mikropęknięć na łączeniach
paneli dekoracyjnych. Do regulacji dystansu, użyj tekturowych przekładek,
które po związaniu kleju w prosty sposób będzie można usunąć.

Do montażu paneli dekoracyjnych zalecamy klej gipsowy lub montażowy 
Weldf x Ultra.

7. W razie potrzeby, panele dekoracyjne Loft Design System można docinać
za pomocą piły do drewna.

8. Po związaniu kleju, zdemontuj listwę startową i tekturki.

9. Do łączenia paneli użyj masę szpachlową Weldmasa. Po nałożeniu oraz
wyschnięciu masy, łączenia należy wygładzić przy pomocy papieru ściernego
o gramaturze 240. W razie potrzeby proces powtarzać, aż do otrzymania 
gładkich powierzchni.

10. Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnię paneli dekoracyjnych 
Loft Design System należy zagruntować środkiem Weldprimer.

11. Do malowania paneli marki Loft Design System, można użyć dowolnej
farby do wnętrz oraz narzędzia (pędzel, wałek welurowy, pistolet).

Życzymy
udanego montażu

Malowanie dowolną farbą oraz narzędziem (pędzel, wałek welurowy, 
pistolet).
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Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnię paneli należy 
zagruntować środkiem Weldprimer przy użyciu wałka welurowego.

Do łączenia paneli użyj masy szpachlowej Weldmasa.
Po nałożeniu oraz wyschnięciu masy, należy łączenia wygładzić
przy pomocy papieru ściernego o gramaturze 240. W razie potrzeby
proces powtarzać, aż do otrzymania gładkich powierzchni.

9

listwa startowa

Demontaż listwy startowej.

8

W razie potrzeby, panele można docinać za pomocą piły do drewna.

7

Klejenie poszczególnych paneli (zachowanie dystansu pomiędzy 
panelami od 1,5 do 3mm). Kolejne warstwy paneli montuje się
po upewnieniu się, że poprzednia warstwa jest trwale zamontowana.
Dla wysokiej jakości montażu użyj oryginalnych tekturek.

6

Listwa startowa wymagana jest tylko w przypadku, gdy panele będą 
montowane powyżej poziomu podłogi.

listwa startowa

5

Wymierz ścianę i zaplanuj rozmieszczenie paneli.

4

Przygotowanie ściany. Zagruntuj ścianę gruntem Weldprimer,
a w przypadku śliskiej powierzchni (np. farba lateksowa) użyj gruntu 
kwarcowego. 

Przygotowanie do montażu. Wyrównanie powierzchni w przypadku.
nierówności większych niż 4mm.
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Sprawdź panele przed montażem.

Kontrola Produktu
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PANELE DEKORACYJNE 3D
www.loftsystem.pl
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Montaż Paneli Ściennych 3D


