
 
 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI 3D W WERSJI MALOWANEJ 
 

NARZĘDZIA DO WYKONANIA MONTAŻU: 
• poziomica tradycyjna lub laserowa 
• stolik monterski z miękkim blatem (płyta styropianowa, gąbka) 
• pojemnik na klej 
• kuweta na grunt 
• mieszadło elektryczne 
• ołówek, miarka, pędzel, wałek 
• paca zębata, szpachelka 
• wiertarka oraz wiertła do betonu 
• otwornica do drewna 
• chusteczki nawilżone 

 
MATERIAŁY DO WYKONANIA MONTAŻU: 

• klej gipsowy lub klej montażowy 
• grunt głęboko penetrujący 
• miękkie przekładki dystansowe (karton, tektura) 
• listwa startowa 
• kołki rozporowe 

 
MONTAŻ: 

• Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość 
 paneli oraz czy panele nie są uszkodzone.  
 

WAŻNE!!! 
W momencie problemów z jakością produktu należy zaprzestać montażu w pierwszej fazie ich 
wystąpienia, czyli nie później niż po przyklejeniu trzeciej płyty oraz zgłosić je do punktu 
handlowego w którym zostały zakupione lub do producenta. 
 

• Sprawdź czy podłoże, do którego będą montowane panele jest suche, czyste, nie pyli się i 
jest mocne i stabilne. 

• Podłoże zagruntuj gruntem głęboko penetrującym 
• Rozplanuj układ paneli na ścianie 
• Zamontuj wypoziomowaną listwę startową pod pierwszy rząd paneli, jeżeli rozpoczynasz 

  od podłogi lub listwy wykończeniowej- montaż warto rozpocząć od drugiego rzędu. 
• Połóż panel pomalowaną stroną na miękkiej podstawce i rozetnij nożykiem zabezpieczenie 

w formie folii 



• Zagruntuj obficie tył panela, uważając by grunt nie podciekał na stronę dekoracyjną 
• Płyty klej do ściany za pomocą kleju gipsowego lub montażowego nakładając go pacą 

zębatą lub  punktowo 
• Przyklejony panel dociśnij równomiernie przez 20 sekund 
• Pamiętaj aby zachować odstęp między poszczególnymi  panelami, nie większy niż 3mm 
• Kontroluj powstające przerwy aby zachować wizualnie równe linie 
• Staraj zachować czystość na stanowisku pracy oraz na dekoracyjnej stronie paneli, 

ewentualne zabrudzenia usuwaj na bieżąco za pomocą chusteczek nawilżanych 
• Jeżeli zdecydowałeś się na montaż, rozpoczynając od drugiego rzędu uzupełnij pierwszy 

rząd uprzednio demontując listwę startową 
• Usuń przekładki dystansowe delikatnie wyciągając je ze szczelin 
• Ewentualne odpryski, pozostałości po otworach instalacyjnych  lub mniejsze uszkodzenia 

uzupełnij za pomocą pędzelka ,farbę którą możesz zamówić odpłatnie w punkcie sprzedaży 
powołując się na twój zakup. 

 

WAŻNE!!! 
• Sprawdź czy kolor paneli jest powtarzalny na wszystkich sztukach oraz czy nie posiadają 

śladów uszkodzenia przed rozpoczęciem montażu 

• Otwory instalacyjne należy wykonać z zachowaniem jak największej ostrożności 
• Chroń panele przed uszkodzeniem 
• Pełna stabilizacja paneli w przypadku kleju gipsowego następuje po 5 godzinach a kleju 

montażowego po 24, dlatego zalecamy pozostawienie listwy startowej do upływu tego 
czasu 

• W przypadku wystąpienia problemów z jakością produktu zaniechaj montaż oraz zgłoś do 
producenta w początkowej fazie ich wystąpienia 

• Jeżeli masz dodatkowe pytania lub informację zawarte w instrukcji są niejasne zachęcamy 
do kontaktu 

 
 

DZIAŁ TECHNICZNY:              
531-165-210 
578-555-731 
 
 

 
 
 
 


