Decoratieve muurpanelen IMpress DUNIN
MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Bedankt voor het kiezen van de decoratieve panelen van DUNIN. Hieronder vindt u nuttige informatie betreffende montage en onderhoud. De onderhavige instructies zijn
de uitkomst van de ervaring van onze vaklui en het opvolgen ervan zal de levensduur van de panelen maximaliseren. Het opvolge n van deze instructies en aanwijzingen
vormt ook de basis en voorwaarde voor eventuele garantieaanspraken. Bij het kiezen van de panelen moet u niet alleen op de kleuren en patronen letten, maar vooral op
bepaalde gebruiksvoordelen, omdat de panelen overeenkomstig hun bestemming gebruikt moeten worden. Montagewerkzaamheden dienen door gekwalificeerde vaklui
en met inachtneming van de in de bouw geldende regels uitgevoerd te worden.
BEVESTIGING
1. Voor het begin van de montagewerkzaamheden dienen de panelen volgens kleuren en maten gesorteerd te worden.
OPGELET: een van de panelen is voorzien van het DUNIN-logo - u kunt dit paneel in de hoek aan de rechterkant beneden plaatsen.
2. De decoratieve panelen van de IMpress serie dienen met behulp van montagelijm bestemd voor PVC of neopreen montagelijm, volgens de aanwijzingen van de
producent.
3. Voor begin van de werkzaamheden dient de desbetreffende oppervlakte voorbereid te w orden - zijn moet schoon, egaal en stabiel zijn.
OPGELET: tijdens het plaatsen van de panelen is het van bijzonder belang alles schoon te houden, om het materiaal niet te verontreinige n.
4. Op de oppervlakte waar de panelen bevestigd worden, moet de compositie precies afgemeten te worden en vervolgens de lijnen van de panelen aangetekend te
worden. Het maakt de controle van de ligging van de elementen mogelijk en tegelijk de verticale lijn te waarborgen.
5. De lijm dient in punten aangebracht te worden aan de vier hoeken op onderkant van het paneel, waarbij de minimale afstand van 3 cm van de rand. Vervolgens in het
midden van het element, lijm in strepen met kleine afstanden aanbrengen, zodat hij snel drogen en binden kan.
TIP VAN DE TECHN!CUS: Een dunne lijmlaag aanbrengen – overmatige lijm kan van onder het paneel naar buiten komen en een te dikke laag maakt het binden moeilijk.
6. Voordat het paneel op de muur geplaatst wordt, dient gecontroleerd te worden of de decoratie op de juiste kant is. De element en dienen in de juiste volgorde van
kleur en maat geplaatst te worden. Elk paneel moet tot de aangrenzende elementen aangedrukt te worden zodat er geen afstanden tussen de elementen ontstaan.
OPGELET: het paneel ca. 1 minuut lang vasthouden en aandrukken. Na het plaatsten van het eerste element dient gecontroleerd te worden, of de juiste hoeveelheid
lijm gebruikt werd en of het element aan de muur vastzit.
7. De panelen kunnen op constructies uitgevoerd in de techniek van lichte bebouwing.
TIP VAN DE TECHN!CUS: indien de panelen naar beneden verschuiven, kunt u van dubbelzijdige tape gebruik maken (dikte ca. 1 mm). U dient dan een dikkere laag van
lijm aanbrengen, zodat na het aanbrengen van het paneel zijn positie gecorrigeerd kan worden. Door het aandrukken van het pan eel zal de
tape vastplakken. U kunt ook van de zgn. houten startlijst gebruik maken. U dient ze alleen maar aan de muur onder de laatste rij panelen
bevestigen. De lijst vergemakkelijkt het waterpassen van de eerste rij en komt het verschuiven van de panelen. Na beëindigen van de
werkzaamheden dient de startlijst gedemonteerd te worden.
ONDERHOUD
1. Decoratieve panelen uit Eco leer
De panelen mogen alleen met een zacht doekje of spons schoongemaakt worden. Sterk verontreinigde plekken kunnen met een zachte borstel behandeld worden.
Vervolgens dient het materiaal met water afgespoeld en met een zacht doekje afwissen. Geen pasta, was, spray's, sterke detergenten, oplosmiddelen en
schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten gebruiken. HET MATERIAAL MAG NIET MET EEN STRIJKIJZER BEHANDELD WORDEN.
2. Decoratieve microfibre panelen - nylon veloer
Het materiaal nylon veloers, dankzij zijn unieke eigenschappen (hydrofobiciteit) is zeer bestendig tegen verontreinigingen. De meeste verontreinigingen blijven op de
oppervlakte van het materiaal in de vorm van druppels en kunnen makkelijk met behulp van een droog papieren doekje verwijderd worden. U dient het doekje slechts
maar aan de verontreinigde plaats houden en wachten tot de verontreiniging in het doekje ingezogen wordt. Sterk verontreinigde plaatsen kunnen met water en zeep
schoongemaakt worden - u dient zachte bewegingen met de borstel te maken totdat de verontreinigingen helemaal verdwijnen. Voor grotere oppervlakten die
verontreinigd zijn, kunt u algemeen toegankelijke schoonmaak - en wasmiddelen gebruiken. U dient slechts middelen op waterbasis met inachtneming van de
aanwijzingen van de producent gebruiken. Een kleine hoeveelheid van het wasmiddel op de verontreinigde oppervlakte aanbrengen, 2-3 minuten wachten en met
zachte ronde bewegingen schoonmaken, totdat de oppervlakte weer schoon is. Geen schoonmaakmiddel op de oppervlakte van het ma teriaal laten. Geen föhn
gebruiken, in de omgevingslucht laten drogen. Na het drogen het haar heffen en zacht met een borstel borstelen. Na het schoonmaken geen grote hoeveelheid water
gebruiken. Opletten dat het materiaal niet uit te rekken. Nylon veloers mag niet chemisch gereinigd of gebleekt worden. HET MATERIAAL MAG NIET MET EEN
STRIJKIJZER GESTREKEN TE WORDEN.
TIP VAN DE TECHN!CUS: decoratieve panelen van de IMpress serie worden uit ECO leer of microfibre vervaardigd. De parameters van het materiaal maakt het gebruik
van de panelen zowel in prive-gebouwen, bijv. slaapkamers, badkamers, woonkamers etc., als ook openbare gebouwen, bijv. restaurants,
hotels, SPA's mogelijk. De panelen kunnen voor grote oppervlakten, als het dominerende element van de binneninrichting of als hoofdsteun,
decoratief element tussen twee platen etc. gebruikt worden.

Verschillende keuren en maten
De decoratieve muurpanelen van de IMpress serie worden handmatig vervaardigd en daarom kunnen ze een beetje in dikte en grootte variëren (de tolerantie ten opzichte van de maten uit de catalogus
bedraagt ± 5 mm). Er kunnen ook lichte verschillen in kleuren voorkomen, wat geen defect van het product voorstelt. De boveng enoemde mogelijkheden vormen geen rechtsgeldige grond voor
garantieaanspraken. U dient altijd erop te letten dat muurpanelen, die voor een bepaalde ruimte bestemd zijn altijd in een productiepartij besteld worden. Voordat de panelen gemonteerd worden, dient u na
te gaan of de bestelde productiepartij de vereiste kwaliteit, maat en kleur heeft. Het niet in acht nemen van de bovengenoemde voorwaarden vormt geen basis voor reclamatie.
Meer informatie vindt u in de IMpress productkaart op www.dunin.eu of direct bij de technische afdeling van de firma DUNIN.
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