Návod na lepenie 3D panelov WALLSTAR
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Lepenie prvého panelu
Lepenie ďalších panelov + 3mm odstupy
Rezanie
Zalicovanie spojení
Medzera okolo panelov
Zarovnanie medzery
Očistenie povrchu
Maľovanie

Film ukazuje ľahké a rýchle spôsoby lepenia, rezania, škárovania a maľovania 3D nástenných panelov.
Produktová línia DUNIN Wallstar je novinkou na svetovom trhu. Ide o trojrozmerný , inovačný systém dekoračných
panelov, vyrábaných v najlepšej kvalite modernou technológiou.
3D panely Wallstar sa vyrábajú z neobvykle ľahkého , tvrdého , izotermického odolného materiálu POLYSTAR. Jeden
panel váži cca 0,5 kg.
Poskytujú neohraničené možnosti kreatívnej tvorby atraktívnych interiérov.
Na štandartnú montáž potrebujete : pištol na lepidlo a škárovaciu hmotu, meradlo, brúsny papier, kovovú špachtľu,
pílku s drobnými zúbkami, lepidlo WS FIXER, škárovka WS JOINER, valček na maľovanie a farbu.
Pred montážou si musíte rozplánovať rozloženie platní. Podklad musí byť čistý, rovný a očistený od prachu.
1. Na lepenie produktov DUNIN Wallstar odporúčame lepidlo WS FIXER, ktoré rovnomerne vytlačíme pomocou
ručnej pištole. Lepidlo sa nanáša 2-3 milimetrów od okrajov platne. Pred priložením sa musíme uistiť, že vzor
platne je správne orientovaný. Panely lepíme tak, že rovnomerne pritláčame na lepené miesto minimálne 20
sekúnd.
Lepidlo WS Fixer zabezpečuje maximálnu fixáciu a trvácnosť.
2. Odporúčame lepiť so zachovaním medzery 3mm medzi panelmi. Tie môžeme vytvoriť vkladaním kartónových
pásikov alebo krížikov na keramické obklady. Neodporúčame montáž na doraz.
3. Rezanie elementov DUNIN WALLSTAR je ľahké a nevyžaduje profesionálne náradie. Používame
drobnozúbkovú pílku. Na rezanie pod uhlom sa používa ručné alebo elektrické uhlové náradie.
4. Pred škárovaním sa musia susedné hrany panelov zabrúsiť pomocou brúsneho papiera. Takýmto
vybrúsením musíme dosiahnuť hladké spojenia medzi platňami a jednoliaty povrch. Všetky nerovnosti musia
byť vyplnené škárovacou hmotou a po zaschnutí zabrúsené.
5. Produkty WALLSTAR sa škárujú pomocou WS JOINER. Hmota sa natlačí do 3mm medzery medzi platňami.
Prebytok škárovky odtránime z povrchu kovovou špachtľou, pričom vyformujeme povrch spojenia dookoła
všetkých platní. Povrch sa može používať po 24 hodinách.
V prípade väčších plôch odporúčame používať škárovku so skleným vláknom WS Fiber FILLER a pásku WS
Tape. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou musíme použiť škárovaciu hmotu WS Aqua JOINER. Kvalitnú a
rýchlu montáž umožňujú produkty dostupné v ponuke DUNIN Technik. Moderné lepidlá a škárovacie hmoty
sa vyznačujú vysokou trvácnosťou.

6. Po 24 hodinách povrch i zaškárované medzery vybrúsime brúsnym papierom , aby sme získali kompaktne
hladký povrch.
7. Pred maľovaním musíme povrch dôkladne očistiť .
8. Nástenné dekoračné prvky DUNIN WALLSTAR sa môžu maľovať farbami do interiéru.
Používajú sa k tomu maliarske valčeky , štetce, alebo pištole s kompresorom.
Kolekcia nástenných panelov DUNIN WALLSTAR dopĺňa široká paleta rímsových líšt, dekoračných profilov,
podlahových líšt, pilastrov alebo stropných medaliónov. Vďaka rýchlej a ľahkej montáži v krátkom čase môžeme
vytvoriť pekné a upravené priestory , pričom môžeme úplne zameniť charakter interiéru.

Ostatné informácie si nájdete v montážnom návode a katalógu, ktorý si môžete stiahnuť na našej stránke
www.dunin.sk alebo v partnerských predajniach.

