
LINERO LATTENWAND PANELEN 
Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Linerio-panelen 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 Onder 

Bovenpro�el.

• 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 een fornuis.

• 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.

• Plaatsing met een uitwendige hoek dient vanaf de uitwendige hoek te 

worden uitgevoerd. 

• Bij plaatsing van, een deel van, een wand, dient de plaatsing van de 

panelen te geschieden van links naar rechts en NA plaatsing van het   

L pro�el en te eindigen met een R pro�el.

• De universele Onder Bovenpro�elen worden gebruikt om de wand 

zowel aan de bovenzijde als de onderzijde af te werken. 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.

• De L- en R pro�elen evenals de Onder Bovenpro�elen worden met lijm 

gemonteerd.

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



* Het product kan in lengte langer zijn dan de opgeven maat met een + 2 cm tolerantie.

PANELEN EN TOEBEHOREN:

Linerio Small 
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Linerio Medium 
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Linerio Large Small

L pro�el
28 x 12
2650* mm

Small
R pro�el
35 x 12
2650* mm

Medium
L pro�el
42 x 12
2650* mm

Medium
R pro�el
26 x 12
2650* mm

Large
L pro�el
61 x 21
2650* mm

Onder boven pro�el
Small / Medium   Large
25 x 12 x 2650* mm 30 x 21 x 2650* mm

Large
R pro�el
32 x 21
2650* mm
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GEREEDSCHAP:

INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:

Verticaal

Diagonaal Lambrisering

Horizontaal



1. Zagen

3. Installatie met L en R pro�elen

2. Aanbrengen lijm

L pro�el

R Pro�el



4. Optionele installatie  met Onder Bovenpro�el
     Lambrisering

5. Uitwendige hoek

Onder Bovenpro�el

90°


