WOODIO WALL -SISUSTUSPANEELI
ASENNUSOHJEET

VALMISTETTU SUOMESSA
Woodio-tuotteet valmistetaan Suomessa Woodion omalla tehtaalla Helsingissä.
Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Woodio-tuotteille Avainlippu-merkin,
joka todistaa, että tuotteet on valmistettu Suomessa. Meille on myös myönnetty
Design from Finland -merkki, joka myönnetään suomalaista muotoilua edistäville
yrityksille. Olemme ylpeitä merkeistä, jotka symboloivat suomalaista työtä,
muotoilua ja kädentaitoja.
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WOODIO WALL -SISUSTUSPANEELIN
ASENNUS
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TÄRKEÄÄ TIETOA
Näiden ohjeiden avulla asennat ja kiinnität Woodio-materiaalista valmistetut
sisustuspaneelit kaikkein tehokkaimmin. Varmista ennen paneelin asentamista, että
olet täysin tyytyväinen tuotteeseen ja ettei siinä ole vaurioita tai vikoja. Woodio Wall
-sisustuspaneeli on 6 mm paksu seinäpaneeli, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi
kantavaan seinärakenteeseen. Seinämateriaalin pinnan on oltava riittävän pitävä, muuten
seinäpaneeli saattaa irrota. Näiden ohjeiden avulla saavutat parhaan mahdollisen
tuloksen.

VALMISTELUT
Paneelin asentamiseen tarvitset sahan, vatupassin, hiekkapaperia (karheus 120-180),
hammaslastan (4 mm), tiivistepistoolin, tiivistysainetta ja asennusliimaa.
Varmista ennen asennusta, että seinä on täysin suora ja sen pinta on tasainen. Aloita
puhdistamalla pinta, johon Woodio-paneeli kiinnitetään. Jos pinta on erittäin likainen,
puhdista se ensin sopivalla rasvanpoistoaineella ja sen jälkeen yleispesuaineella.
Asennus voidaan aloittaa vasta, kun pinta on kunnolla puhdistettu ja kuiva eikä siinä ole
pesuainejäämiä.

PANEELIEN SAHAUS
Aseta paneeli vakaalle alustalle, merkitse sahausviiva paneelin kääntöpuolelle ja aseta
viivain oikeaan kohtaan. Muista jättää tilaa sähkötyökalulle ennen viivaimen kiinnittämistä.
Sahaa sitten paneeli viivaimen mukaisesti. Kun levy on sahattu, voit hioa ja viimeistellä
paneelilevyn reunat hiekkapaperilla.
HUOM! Suojaa paneelin etupuoli välttääksesi pintanaarmuja. Käytä terävää pienihampaista
sahanterää, jotta reunat eivät halkeile.

SISÄKULMAT JA AUKOT (PISTORASIAT)
Merkitse sahattavan alueen kulmat paneelin etupuolelle ja poraa reikä jokaiseen kulmaan.
Käännä sitten paneeli ympäri ja piirrä suora viiva reiästä toiseen. Sahaa piirtämiäsi
viivoja pitkin pienihampaisella terällä varustetulla kuviosahalla. Hio ja viimeistele reunat
hiekkapaperilla. Muista suojata paneelin etupuoli välttääksesi pintanaarmuja.
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WOODIO WALL -SISUSTUSPANEELIN ASENNUS
Kun sisustuspaneeli on sahattu oikean kokoiseksi, se voidaan asentaa asennusliimalla.
Kiinnitykseen sopii esim. Ceresit -merkin epoksisaumaus- ja kiinnityslaasti, Sikaflex 221 tai
Ardex CA 20 P. Levitä tasainen kerros liimaa pinnalle, jolle olet asentamassa Woodio Wall
-sisustuspaneelin. Paina paneelia tiukasti pintaa vasten ja tue se paikoilleen, kunnes liima
on kovettunut. Noudata asennusliiman valmistajan ohjeita.
HUOM! Jos liimaat paneelin laattapinnalle, laattojen pinta on hiottava ensin. Tämä koskee
myös seinäpintoja, jotka ovat maalin tai muun vastaavan vuoksi liukkaita.
Paneelin etäisyyden pöytälevyn yläpintaan tulee olla 3 mm. On myös syytä jättää 3mm
rako paneelien väliin saumaa varten. Voit saumata paneelien raot ja päät epoksi-,
polyuretaani- tai akryylipohjaisilla tiivisteillä, silaanimodifioidulla polymeeritiivisteellä tai
silikonilla. Emme suosittele asentamaan paneeleja puskuun.
Voit asentaa Woodio Wall -sisustuspaneelit liiman sijaan myös ruuveilla. Kiinnitä paneeli
ruuveilla kantaviin rakenteisiin. Tätä varten sinun tulee porata paneeleihin ensin reiät.
Ruuvien välinen etäisyys on enintään 400 mm. Ruuvien etäisyyden reunasta tulee olla
vähintään 20 mm.
HUOM! Jos käytät kirkasta tiivistysainetta paneelien välisiin rakoihin, kiinnitä huomiota
taustapintaan. Voit käyttää värillistä taustapintaa yhdessä kirkkaan liimaan kanssa saadaksesi
saumoista halutun sävyiset.

ASENNUS LIEDEN VIEREEN
Voit asentaa sisustuspaneelin myös lähelle liettä. Sinun tulee kuitenkin asennusta varten
selvittää paneelipinnan ja lieden välinen vähimmäisetäisyys lieden valmistajalta. Woodio
Wall -sisustuspaneelia ei voi käyttää kaasu- tai puuliesien läheisyydessä, sillä lieden liekki
saattaa yltää seinäpaneeliin.
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HOITO- JA PESUOHJEET
Pyyhi tuote tarvittaessa pehmeällä, kostealla liinalla ja käytä mietoa tiskiainetta
tai saippuaa. Älä käytä teräsvillaa tai kovia tai teräviä työkaluja, jotka voivat
naarmuttaa tuotteen pintaa.
Tuotteen voi hävittää energiajätteenä.

ASIAKASPALVELU
woodio@woodio.fi
+358 50 478 2944
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Woodio Oy, Suomi
www.woodio.fi

