
Montaż paneli dekoracyjnych ZICARO

Panele ZICARO są gotowe do montażu, brak konieczności gruntowania od strony klejonej.

Powierzchnia do której kleimy panele musi być czysta, wolna od kurzu oraz innych niezwiązanych, 
pylastych materiałów typu stary tynk itp. ( w takim przypadku ścianę musimy zagruntować 
odpowiednim środkiem gruntującym).

Wskazówki dotyczące montażu: 
-wybierz schemat lub wzór do ułożenia paneli (możesz skorzystać z zakładki SCHEMAT UŁOŻENIA na 
naszej stronie) 
-przygotuj materiały i narzędzia do montażu (piłka do cięcia z grubszym zębem lub mechaniczna 
piła do cięcia glazury, klej gipsowy lub montażowy elastyczny, paca zębata do kleju gipsowego lub 
pistolet do kleju montażowego, wiadro do mieszania kleju, wiertarka z mieszadłem, pędzel lub 
odkurzacz  do usuwania pyłu po cięciu) 
-zamontuj listwę poziomującą na ścianie za pomocą kołków rozporowych,  jeżeli zaczynasz od 
podłogi wystarczy na podłodze położyć listwę np. z płyty  wiórowej lub mdf tak aby powstała mała 
dylatacja pomiędzy podłogą a panelami (około 10 mm) 
-przygotuj klej 
-rozpakuj panele, nanieś klej na tył panela ( klej montażowy - punktowo, dość gęsto, klej gipsowy -
na całą powierzchnię lub placki, dość gęsto) 
-dociśnij panel do ściany, tak aby dół panela oparł się na listwie 
-układaj następne panele w poziomie posuwając się ku górze 
-dotnij brakujące elementy paneli (na spad) i je zamontuj 
-zdemontuj listwę po wymaganym czasie wiązania kleju (z reguły 24 h) Należy ściśle przestrzegać 
wskazówek producenta kleju jaki używamy, np. w przypadku kleju montażowego należy pamiętać 
aby po naniesieniu kleju na panel, docisnąć go do ściany a następnie odkleić i odczekać, 
(wymagany czas na odparowanie rozpuszczalnika), a następnie przykleić w to samo miejsce. 

Przestrzeganie zaleceń producenta kleju, pozwoli na pewne związanie paneli z podłożem. 

Zalecany klej do montażu paneli to klej gipsowy marki: Ceresit, Kreisel, Dolina Nidy, Cekor bądź 
Knau

Kleje zalecane do montażu paneli można zakupić w większości marketów budowlanych oraz 
hurtowniach z materiałami budowlanymi.


