Installatie handleiding cocos wandbekleding.
U zorgt er voor dat de condities tijdens het monteren gelijk zijn als de condities waarin de ruimte
later gebruikt gaat worden. De relatieve luchtvochtigheid moet blijvend tussen de 45 & 65% zijn en
de temperatuur ca. 21 graden.
1. Nadat u de dozen heeft ontvangen laat u deze ca. 14 uur acclimatiseren in de ruimte waar de
panelen gebruikt gaan worden. Let er wel op dat de dozen horizontaal en met de goede zijde naar
boven geopend worden.
2. De te beplakken oppervlakten dienen vlak ,schoon en vetvrij te zijn. Bij voorkeur kunt u de te
beplakken oppervlakten voorzien van een gekleurde grondverf/laag om eventueel doorschijnen van
de ondergrond te voorkomen.
3. Aangezien het een natuurlijk handgemaakt product betreft, moet nadat u de dozen heeft
uitgepakt de matjes uit de verschillende dozen door elkaar mengen zodat de kleur verschillen over de
te beplakken oppervlakte verdeeld worden.
4. De te lijmen oppervlakten inlijmen met een fijne lijmkam. Hiertoe zet men de montage lijm op in
rillen (net als wanneer je kit gebruikt) waarna je de lijm met de fijne lijmkam verdeelt over de gehele
oppervlakte. Dit doe je telkens voor ca. 4 panelen. Aan de oppervlakte inlijmen en de matjes er stevig
indrukken en op de goede plaats schuiven. Daarna lijm aanbrengen voor de volgende 4 matjes.
De matjes dienen na het aanbrengen van de lijm direct geplaatst te worden en kunnen na ca. 5/8
minuten nog enigszins verschoven worden. Het is ook mogelijk om een contact lijm te gebruiken
(0099 Classic). Deze lijm wordt zowel op de te beplakken oppervlakte gespoten als wel op de cocos
panelen.
Na droging van ca. 10 minuten kan het paneel gemonteerd worden. Het paneel indien mogelijk direct
op de goede plaats aanbrengen en daar corrigeren wat nog slecht 2/3 minuten mogelijk is. 5. De
panelen kunt u afhankelijk van de dikte snijden, knippen, zagen en/of schuren. 6. De panelen kunnen
zonder dilatatie voeg aangebracht worden tot ca. 6 m1 lang.
Hoewel we de grootste zorg besteden aan ons product is en blijf het handgemaakt ,dit betekent dat
de gewenste maatvoering enigszins kan afwijken.
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