
Használati / beépítési útmutató

DekoPanel Falpanel

Gondoljon a környezetre, 
mielőtt kinyomtatná ezt 
a dokumentumot!

Forgalmazó / importőr: Származási hely: PID - raktári szám magyarázat:

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyű azonosíthatóság 
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvű útmutatón is, mellyel egyértelműen azonosítható a termék.
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DekoPanel hőre hajlítható díszburkolat beépítési útmutató

A DekoPanel díszburkolat kő és tégla struktúrával készül. Természetes anyagokból és élővilágra veszélytelen kötőanyagok 
felhasználásával gyártják, felületi kvarc erősítéssel, mely kőhatást és kőtapintást biztosít a falburkoló lapoknak. 

A DekoPanel könnyített díszburkolatok egyik speciális tulajdonsága a termoflexibilitás, azaz melegítés, hő hatására az elemek 
hajlíthatóvá válnak. Ehhez használhatunk például hőlégfúvót, hajszárítót is.

A DekoPanel falburkoló lapok kizárólag függőleges felületek burkolására használhatóak, kültéren és beltérben egyaránt. 
Felrakható minden olyan felületre, ahová a csemperagasztó köt. A termék felhelyezése akár házilag is kivitelezhető, de 
burkoló szakembert is igénybe lehet venni!
Nyers vakolatra, betonfelületre, falfelületre flexibilis csemperagasztó (kültérre fagyálló flexibilis csemperagasztó) használható.

A DekoPanel hajlítható díszkő tárolása, kezelése:
Felrakásig a díszburkolat száraz helyen tárolandó. Ne dolgozzunk a díszburkolattal +5 Celsius fok alatt, vagy esős, időben és 
erős napsütésben! 

A lapokat egyenes helyen kell tárolni a felrakást megelőzően és a felburkolás alkalmával is, mert a lapok hajlíthatóságából 
adódóan a panelek meghajolhatnak (pl. napsütésben). 

1. Felület előkészítése:

Első lépésként a felület teljes portalanítását kell elvégezni. Ezt követően ha szükséges, felülettől függően egy vagy két 
rétegben végezzük el az alapozást! Olyan felületeken, ahova a csemperagasztó nem köt, alkalmazzunk tapadóhidat!

2.Tervezés, darabolás: 
A felrakás során ne ragaszkodjunk a dobozban lévő elrendezéshez, a panelköveket véletlenszerűen rendezzük egymás mellé, 
így lesz még természetesebb hatású a felület!
Célszerű a paneleket egy nagyobb felületen előre kirakni, egymáshoz igazítani, szükség esetén méretre vágni. Ha kisebb 
darabokra van szükség, a vágáshoz tapétavágó kés is használható, a panel felületi megkarcolás után pontosan  törhető.

3. Ragasztás:
A ragasztáshoz flexibilis csemperagasztót kell használni. A felhordáshoz használjunk fogazott glettvasat! A ragasztóval ellátott 
falfelületbe nyomjuk bele a paneleket (a DekoPanel hátulját is meg lehet kenni vékony csemperagasztóval) teljes felületükön. 
Felhelyezéskor ügyeljünk az egyenletes nyomásra! A felrakást az előre kirakott forma alapján célszerű végezni, így gyorsabb 
és egyszerűbb lehet a munka.

Vigyázzunk arra, hogy a burkolólapok látható felületére ne kerüljön ragasztó! Ha a burkolólapok felületére mégis 
ragasztóanyag került, azt szivaccsal rögtön mossuk le! 

Nagyon fontos, hogy legfeljebb 1 négyzetméteres munkafázisokban haladjunk (helytől, időjárástól függően), hogy elkerüljük 
a ragasztó gyors száradását, mert a száraz ragasztófelület nem biztosít tartós ragasztást. Ha munka közben a falfelületre 
felhordott ragasztó megszáradt, azt vissza kell szedni, a többi ragasztóhoz nem szabad hozzákeverni. 

Az elkészült szakaszokon azonnal végezzük el a fugázást is! Ehhez nem szükséges külön fugázó anyag, elég a lapok között 
kinyomódott ragasztót eldolgoznunk! A fugaközt igény szerint ki lehet mélyíteni, vagy szintbe hozni. Ez elvégezhető vizes 
szivaccsal, kesztyűs ujjal, ecsettel is.

A fugázásnál ügyeljünk arra, hogy a fugák hézagmentesek legyenek, illetve hogy a fugarészen a csemperagasztó vízzáró 
legyen, hogy az esővíz ne jusson a burkolat mögé! 

Ha a felület kész (teljes száradás után), DekoPanel ápoló impregnáló szerrel is kezelhetjük, ezáltal szebb és könnyebben 
tisztítható lesz a burkolatunk.                                           

Az esetleges kivitelezési hibák elkerülése végett végezzünk próbafelrakást kb. fél négyzetméteren. A helytelen kivitelezési 
munkákból eredő hibák miatt a termékre garanciális kifogásokat nem lehet érvényesíteni.
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