
KERRADECO WANDPANELEN 
Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Kerradeco-wandpanelen dienen met lijm te worden geplaatst.

• Panelen kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal geplaatst worden.

• De verwerker die de panelen installeert, moet technische basiskennis 

hebben en bekend zijn met veiligheidsmaatregelen.

• Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke plank worden gecontro- 

leerd (op krassen, printfouten, verkleuringen).

• Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand 

aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in 

behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.

• Voorafgaand aan de installatie moeten de panelen worden opgesla-

gen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te 

passen aan de omgevingstemperatuur.

• De panelen kunnen afgewerkt worden met of zonder afwerkpro�elen.

• Het product kan geïnstalleerd worden in vochtige ruimtes (keuken, 

badkamer), behalve op plaatsen die blootgesteld zijn aan direct 

contact met water.

• Het mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes met verhoogde 

temperaturen (boven 60° C), zoals een sauna, op een schoorsteen, 

naast of achter een fornuis/kookplaat.

• Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.

• 100% recyclebaar.

• Bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

• Het oppervlak moet glad zijn, niet brokkelig, zodat een goede 

hechting is gewaarborgd.

• Wij adviseren het gebruik van 1-component hybride polymeerlijmen 

die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten.

• De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies, in een goed 

geventileerde ruimte.

• Breng de lijm aan in een S-vormige beweging.

• Het startpro�el kan worden gebruikt om de wand zowel aan de 

bovenzijde als de onderzijde af te werken maar ook aan de linker 

en/of rechterzijde. En zijn daarmee uitstekend geschikt voor 

lambriseringen en horizontale of diagonale verwerking.

• Voor het afkorten van de panelen en de pro�elen kunt u gebruik 

maken van een handzaag, tafelzaag of decoupeerzaag.

• Voor inwendige en uitwendige hoeken zijn er speciale pro�elen 

beschikbaar. Deze pro�elen zorgen voor een strakke en nette 

afwerking en zorgen voor een subtiel accent van de hoekafwerking.

• Inwendige hoek die niet doorgelegd worden kunnen worden 

afgewerkt met het eindpro�el. Hierdoor is uniformiteit in zichtzijde 

van de afwerkpro�elen.

• Indien Kerradeco wandpanelen in (toekomstige) sanitaire of 

voedselverwerkende ruimtes worden geplaatst, dient er een 

ononderbroken rups (schimmelwerende) sanitaire kit in de groef te 

worden aangebracht.

Algemene informatie: Installatie van de panelen:

• Er mag geen extra gewicht op het paneel worden aangebracht en het 

mag ook geen dragend element in de constructie zijn.

• Er mogen geen hangers, planken of andere voorwerpen rechtstreeks 

op de plank worden geschroefd.

• In plaats daarvan dient er DIRECTE overbrenging te zijn op het 

oppervlak onder het paneel of panelen, o.a. door montage met 

schroeven of ankers die bedoeld zijn voor het gegeven type 

ondergrond. Boor hiervoor het juiste gat in het paneel, rekening 

houdend met deze mogelijkheid.

• Reinig de panelen met een mild reinigingsmiddel.

• Laat vloeibare vlekken niet drogen.

• Op de panelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen 

verkleuring veroorzaken!

• Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke 

wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en 

basen en schuurmiddelen.

Montage van wandplanken op de panelen: Reiniging

INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:

Gestapeld patroon halfsteens patroon wildverband patroon
Toepasbaar voor:               Toepasbaar  voor:             Toepasbaar  voor:
Alle decoren                Hout/steen decoren             Hout/steen decoren



PANELEN EN TOEBEHOREN:

GEREEDSCHAP:

Zichtzijde

Inwendig              Uitwendig
hoekpro�el         Hoekpro�el            Eindpro�el           Startpro�el

Additioneel:
Voor sanitaire ruimte

Voedsel verwerking
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Scan QR code voor de uitgebreide montage instructie.
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BASIC RULES FOR BOARDS ASSEMBLY AND THEIR SEQUENCE

Horizontal installation

Horizontal installation - brick e�ect 
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40 cm

4 cm

min. 2 cm

6 x 80 mm

40 cm

4 cm

min. 2 cm

6 x 80 mm

INSTALLATION ON A WOODEN FRAME – FRAME CONSTRUCTION
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Horizontal installation



    

3 x 16 mm

3 x 16 mm

INSTALLATION ON A WOODEN FRAME – BOARD ASSEMBLY

A tapping block should be used to avoid damage to the board’s edge or its groove.
The boards should be placed without any gaps between them.
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Horizontal installation
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INSTALLATION WITH GLUE – BOARDS ASSEMBLY
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Horizontal installation



  

45º 45º
90º

45º 45º

90 º

FINISHING ANGLES WITHOUT THE FINISHING TRIMS

Finishing angles without the �nishing trims require more advanced technical skills.
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Horizontal installation



  

A-01 

A-02 Internal angle

A-05 Top edge trim

A-03 External angle 1

A-02 Internal angle

A-05 Top edge trim

A-03 External angle 1

A-01 

FINISHING ANGLES WITH THE FINISHING TRIMS

In case of the internal angles, the trim should be placed on the board before its installation.



  

A-05 Top edge trim 

A-01 m

A-02 Internal angle

A-03 External angle 1

INSTALLATION IN DAMP AREAS

KERRADECO boards are waterproof, but their joints need to be additionally sealed with silicon – to prevent water from penetrating.


