
Montage instructies 4 elements
Voor deze wanddecoratie zijn twee verschillende montagemogelijkheden: Directe
montage en schroef montage. Het directe montagesysteem wordt op pagina 2
verder toegelicht, het schroefsysteem op pagina 3.

Inhoud doos:

-Elements Wanddecoratie (4 panelen)

-Kartonnen boormallen

-Kartonnen afstandhouder

-(Voor directe montagesysteem) 40 plakkers

-(Voor schroef montagesysteem) 18 ronde plakkers + schroeven met plug en ring

Benodigdheden:

-Schilders tape

-(Voor schroef systeem) 6mm (steen) boor, boormachine en kruiskop
schroevendraaier

Voorbereiding

Haal de wanddecoratie en afstandhouders uit de doos en leg deze op een schone
ondergrond (zoals een tafel) aan de hand van het onderstaande diagram. De
wanddecoratie staat in het groen aangegeven, de afstandhouders in het blauw.

Tip: je kan de wanddecoratie ook in een andere gewenste combinatie ophangen.



Directe montagesysteem

Voorbereiding:

Zorg dat de muur schoon en stofvrij is voor een optimale hechting van de
wanddecoratie. Wij adviseren om de muur te reinigen met een lichte zeep zoals St.
Marc. Indien de muur net geschilderd is dient deze alsnog gereinigd te worden. De
boormallen zijn niet nodig voor dit montagesysteem, deze mogen gerecycled
worden.

Stap 1:

Leg alle panelen met de achterzijde naar boven gericht,haal de plak strips los van
elkaar en verwijder de liner van één zijde van de plakstrip. Breng de strips goed
verdeeld aan op de panelen, je kan hierbij het onderstaande diagram als hulpmiddel
gebruiken (plaats de plakkers op de locaties met rode cirkels). Druk de strips
nogmaals stevig aan voor 20 seconden voor een optimale hechting.

Stap 2:

Plaats de het bovenste paneel van de wanddecoratie op de muur op de gewenste
plek. Zorg dat dit deel waterpas staat. Leg hier de afstandhouder tegenaan zoals in
het diagram op de eerste pagina en plak tenslotte de buitenste panelen op de muur.
Druk elk paneel op meerdere plekken stevig aan voor 60 seconden voor een
optimale hechting van de tape.



Schroef montagesysteem

Voorbereiding:

Zoek de correcte boormal bij het correcte paneel, de boormallen hebben elk een
diagram van het bijbehorende paneel. Zorg dat het woord “Boormal” altijd
horizontaal staat en leesbaar is.

Stap 1:

Plaats de boormal van het bovenste paneel op de muur en plak deze tijdelijk vast
met schilderstape aan de boven en onderkant. Leg hier de afstandhouder tegenaan
zoals in het diagram op de eerste pagina en tenslotte de buitenste boormallen. Plak
ook de buitenste montagemallen tijdelijk vast met schilderstape.

Stap 2:

Zet een kruisje met een potlood in het midden van elke cirkel op de boormal en
verwijder de boormallen van de muur (niet de afstandhouder). Boor een gat op elk
kruisje van minimaal 3cm diep.

Stap 3:

Steek de pluggen in de gaten, zorg dat de plug volledig vlak staat met de muur.
Draai de schroeven met ring volledig in de plug zodat de ring en schroefkop tegen
de muur aan staan.

Stap 4:

Verwijder de liner van één zijde van de plakkers en plak deze op de
ringen/schroeven op de muur. Druk deze 20 seconden aan per plakker. Verwijder nu
de liner van de andere kant van de plakker.

Stap 5:

Plaats de wanddecoratie op de plakkers, gebruikt de afstandhouders om de juiste
positie te bepalen. Druk de panelen minimaal 60 seconden aan op de locatie van de
plakkers.


