
                       SISUSTUSLEVYJEN ASENNUSOHJE

Huom! Säilytä levyt sisätiloissa ja vaakatasossa ennen asennusta.
Levyn polyureaanirunko “elää”, joten levy voi olla keskeltä kupera. Levy suoristuu 
asennettaessa.

ASENNUSALUSTA
PanelPiedra sisustuslevyt voi keveytensä vuoksi asentaa lähes mille alustalle tahansa 
mm: levyseinät, kiviseinät, hirsiseinät. Varmista, että esim.tapetti on lujasti/kauttaaltaan 
alustassaan kiinni. Levyjä EI voi asentaa kiukaiden taakse, eikä muihin pintoihin, jotka 
kuumenevat.

LEIKKUU
Koska pinta on kovaa kiviaineista (mm. marmorikiveä), niin nopein tapa on käyttää 
leikkuussa kulmahiomakonetta tai pistosahaa, jossa on timanttiterä. Suojaa erityisesti 
tummat kuosit leikkuupölyltä. 

KIINNITYS
Käytä kiinnitykseen ruuveja (proppu seinän mukaan) tai voimaliimaa, MUTTA liimakiinnitys
vaatii 2-3 ruuvia keskelle levyä (varsinkin paksut kuosit). 
Huom! käännä/vaihtele levyjä, jotta levyjen “legopalikka” reunat kohtaavat mahdollisimman
tarkasti. Osa PanelPiedra malliston levyistä ovat suorareunaisia; mm. Cubic. 

ASENNUKSEN VIIMEISTELY
Levyjen liitäntäkohtiin ja ruuvikantoihin pursotetaan PanelPiedra saumamassa 
“silikoniprässillä”. Pursota massaa vain avoimiin koloihin, älä massota levyn pintaa! 
Jos jokin vaaka- tai pystysauma näyttää hyvältä ilman massaa, niin älä massota.  
Viimeistele massa kostutetulla “vesiväripensselillä”, älä tee saumasta liian tasaista vaan 
matki levyn saumaa / levyn pintakuovioita. 
Mm. tiilikuoseissa on tärkeää  “töpötellä” pensselillä pikku koloja saumamassaan, kuten 
itse levyn saumassakin. Kuivat saumamassat maalataan kuhunkin kuosiin sopivalla 
PanelPiedra  SPRAY -saumamaalilla, mutta turvallisinta on ruiskuttaa maalia pieneen 
purkkiin ja maalata massa “vesiväripensselillä”, älä maalaa levyn pintaa!
Joidenkin kuosien saumamaali on purkissa. Ruuvikannat viimeistellään myös 
massalla/maalilla.
Maalilla voi myös korjata mahdollisia työstö- tai kolhiintumisjälkiä ja mikäli levyt tulevat 
keskelle seinää esim. tehosteeksi, niin levyjen päätyreunat voi myös viimeistellä samalla 
maalilla. Osaan kuoseista suositellaan käytettävän PanelPiedra SPRAY -viimeistelymaalia,
joka asennetaan vasta kun saumamaali on kuivunut. SPRAY -viimeistelymaalin asennus: 
ravista purkki hyvin, tee muutama “suihkautus” n. 25 cm etäisyydeltä erityisesti levyjen 
liitäntäkohtiin ja pyyhi liika maali välittömästi pois kostealla rievulla. Toista kunnes olet 
tyytyväinen lopputulokseen. 

LEVYT ULKOTILOISSA 
Levyt soveltuvat myös ulos, kysy tarkemmat ohjeet maahantuojalta. 

LEVYJEN HOITO
Imurointi harjapäällä tai pyyhkiminen kostella liinalla.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä myyjääsi tai maahantuojaan. Tarkista levyt 
ennen asennusta! Asennettu tuote on hyväksytty tuote. 

Maahantuoja: Helsinki Home 4 You Oy, www.home  4you. fi

http://www.home4you.fi/
http://www.home4you.fi/

