
Emotion Walls seinäpaneelien asennus: 

KÄYTTÖSUOSITUKSET: 

 Paneeleja tulisi säilyttää kuivassa tilassa 

 Tilat johon paneelit asennetaan, on pidettävä kuivana ja lämpimänä (vähintään +5°C). Uusrakennusten 

ja pitkään lämmittämättömien tilojen yhteydessä on ennen asennusta varmistettava, että ilmankosteus ei 

ylittäisi 60% 

 Mikäli paneelit asennetaan tai niitä säilytetään tiloissa, jossa on kostea ilma, saattavat paneelit kutistua 

jopa 0,8% 

 Paneelien rakenne on sellaista, että niitä on mahdollisimman helppo asentaa.  

ASENNUS:  

 Paneeleja voi asentaa erilaisiin aluspintoihin.  

 Aluspinnan on oltava stabiili, siinä ei saa esiintyä epätasaisuuksia. Irronnut tapeetti, väri ja rappaus on 

poistettava. Neliömäisten paneelien asennukseen on pinnan oltava mahdollisimman tasaista.  

 Ennen asennusta on aluspinnalta poistettava pöly. Rapatut tai maalatut pinnat on käsiteltävä tarttuvuutta 

parantavalla aineella ja kosteuseristeellä, esimerkiksi SCHÖNOX KH tai samankaltaisella tuotteella.  

 Paneelit on kiinnitettävä aluspinnalle tai alusrakenteeseen asennusliimalla, esimerkiksi SOUDAL Fix 

All tai samankaltaisella tuotteella. 

 Asennusliimaa kuluu noin 1 pakkaus 2 m² paneelin asennukseen. 
 Asennettavasta tuotteesta riippuen voi liiman levittää seuraavalla tavalla:  

  
 Neliömäisen paneelin yhteydessä on 1 cm jokaisesta reunasta jätettävä liimanvapaaksi.  

 
 Varoitus! Mikäli käytät liikaa liimaa, se voi valua paneelien väliltä ulos ja vaurioittaa paneelin 

koristepinnan.  

 Asennukseen on liimalla käsitelty paneeli painettava seinään asennuskohdasta muutaman senttimetrin 

etäisyydellä ja työnnettävä asennuskohdan suuntaan sillä tavalla, että liiman pinta tasoittuu ja paneeli 

kiinnittyy seinään ilman tukea.  

 Asennuksen nopeuttamiseen voi käyttää naulapyssyä, jos mainittu asennustapa sopii aluspinnalle!  

 Paneelin asennuksen yhteydessä on seurattava, että vierekkäisten rivien paneelien saumat eivät sijoittuisi 

toinen toista lähempänä kuin 15 cm.  



 

 Puupinnalle voi kiinnittää paneelit naulapyssyllä tai ruuveilla.  
 Koska paneelien pinta on käsittelemätön, on niitä rakennuksen aikana peitettävä ja suojattava ulkoisilta 

vaikutuksilta.  

 Asennuksen yhteydessä kosteisiin tiloihin on seurattava, että paneelit eivät joutuisi suoraan 

kosketukseen veden ja vesiroiskeiden kanssa. Kosteissa tiloissa on oltava hyvä tuuletus jotta kosteus ei 

imeytyisi paneeleihin.  

 Paneelin asennuksen yhteydessä on seurattava, että jokaisen seinän tai katon reunaan jäisi vapaa tilaa 

noin 1 mm 1 metrille, jotta puupaneeli voisi laajentua.  

Paneelien vaakasuora asennus: 

 Paneelien vaakasuoraa asennusta on suositeltava aloittaa pinnan vasemmasta alakulmasta.     

 Paneelien liimalla asennuksen yhteydessä on suositeltava asentaa paneelit pontti alaspäin. 

 Asennuksen yhteydessä nauloilla tai ruuveilla on suositeltava asettaa pontti ylöspäin. Ponttia voi käyttää 

naulojen tai ruuvien kiinnitykseen.  

 Ulkokulman laatoitusta aloitetaan ulkokulmasta ja yhdistetään samasta paneelista 45-asteen 

leikkauksella saadut osat, jotta tasapinta olisi yhtäläinen.   

 

 
 

 

 

 

 Sisäkulman laatoitukseen yhdistetään samasta paneelista 45-asteen leikkauksella saadut osat, jotta 

tasapinta olisi yhtäläinen.   



 

Paneelien pystysuora asennus: 

 Pystysuoraa asennusta voi aloittaa seinän keskiviivan alakulmasta sillä tavalla, että keskiviivan 

molemmalla puolella sijaitsevat reumat ovat yhtä leveitä.  

 Pystysuoran asennuksen yhteydessä asennetaan ulkokulman paneelit toinen toista vastaan.  

 Sisäkulman laatoitukseen yhdistetään samasta paneelista 45-asteen leikkauksella saadut osat, jotta 

tasapinta olisi yhtäläinen.   

 
 

 Neliömäisten paneelin asennuksessa on suositeltava noudattaa vaakasuoran asennuksen ohjeita.  

 Pistorasiat, kytkimet, jms seinälle asennettavat detaljit on asennettava joko upotettuna (paneeli leikataan 

niin, että se sijaitsee detaljin koteloa vastaan) tai pinnalle (korotettuna). 

HUOLTO: 

 Pölyn tai muun irtonaisen lian poistoon voi käyttää kuivaa riepua tai pölynimurin erikoissuutinta, joka ei 

aiheuta pinnalle naarmuja. Kevyen lian voi poistaa kostealla rievulla.  

 Paneelien asennuksen tapauksessa helposti likaantuviin tiloihin suosittelemme käsittelemään pinnat 

ennen käyttöä lakalla, öljyllä tai muulla sopivalla pintakäsittelyaineella.    


