
recycled wood
Teak all

MONTAGEVOORSCHRIFT

Het bevestigen van Teakwall wandpanelen is eenvoudig. 

ONDERGROND
Bevestig de Teakwall panelen op een vlakke houten ondergrond. Mocht u de panelen willen bevestigen 
op een stenen of gestucte muur, dan adviseren wij u om eerst een houten plaat aan te brengen met een 
dikte van minimaal 15 mm.

BEVESTIGING
Aangezien de panelen kunnen gaan werken onder invloed van vochtigheid en verschillende  
temperaturen, raden wij u aan op de panelen te bevestigen met een tacker met koploze spijkers en een 
goede montagekit. Eventuele krommingen in de panelen werkt u hierdoor tijdens het monteren weg.

PLAATSING
Zorg ervoor dat u met de eerste panelen op een rechte lijn begint. Gebruik hiervoor een waterpas.  
Dit zorgt voor een perfecte plaatsing zonder scheve naden. Vanuit deze lijn kunt u uw patroon of wand 
verder vullen.

Het kan wel eens voorkomen dat het triplex onderplaat waar het hout op bevestigd is een heel  
klein stukje uitsteekt. Schuur dit randje weg met een stukje schuurpapier zodat u een mooie  
aansluiting krijgt.

Plaatsen in wildverband
Een veel voorkomende manier van bevestigen van de panelen is in zogenaamd wildverband. U plaatst 
het stukje paneel dat aan het eind van een rij over is, aan het begin van de daarop volgende rij.  
Zo ontstaat een patroon waarbij de naden willekeurig verspringen. Begin wel altijd een rij met een  
stuk dat groter is dan 20 cm. 

GEREEDSCHAP
U kunt de panelen zagen met een fijngetande handzaag, maar het mooiste resultaat bereikt  
u door de panelen op maat en in verstek te zagen met een cirkelzaag of een zaagtafel. 

Verder heeft u nodig:
- Waterpas
- Kitspuit 
- Tacker (elektrisch/luchtdruk) 
- Hand- of cirkelzaag
- Schuurpapier

Let op!
Het zaagverlies bedraagt ongeveer 10%. Houdt hiermee rekening in de afmetingen van uw  
bestelling. Panelen dienen horizontaal en op een vlakke ondergrond opgeslagen te worden.
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