Montagehandleiding fotopaneel
Benodigdheden
- Profielen (4 stuks per paneel)
- Bevestigingshoekjes voor de profielen (plat hoekje en bevestigingshoekje)
- Akoestisch polyesterwol
- Klittenband
- Akoestisch-open doek met pees rondom
- Materiaal voor wandbevestiging

Stappen
Stap 1:
Het frame in
elkaar zetten

Omschrijving
Let op: wanneer het profiel kant-en-klaar wordt aangeleverd, slaat u deze
stap over en gaat u verder met stap 2.
Elk profiel heeft aan de onderzijde een sleuf.
1) Leg de profielen met de sleuf naar de boven. Plaats vervolgens het “platte”
hoekje onder het bevestigingshoekje en steek deze samen in de sleuf van het eerste
profiel. Schuif vervolgens het tweede profiel m.b.v. de sleuf ook over dit hoekje,
zodat de twee profielen haaks op elkaar komen te staan.
2) Draai met behulp van een schroevendraaier de profielen aan elkaar vast. Let
hierbij op dat de randen goed tegen elkaar aan zitten. Herhaal stap 1 en 2 ook voor
de andere profielen (zodat het uiteindelijk een vierhoekig paneel wordt)

Stap 2:
Montage aan
de wand

Het gehele frame (zonder vulling en doek) kan nu aan de wand bevestigd worden
door gebruik te maken van de voorgeboorde gaten in het frame. Er worden
verschillende ophangmaterialen meegeleverd. Dit ophangmateriaal bestaat uit
schroeven en pluggen (speciale gipswandpluggen en gewone pluggen).

Stap 3:
Het plaatsen
van de wol

Het 40 mm dikke polyesterwol kan nu worden geplaatst in het frame. De wol wordt
op maat aangeleverd en past precies in de opening van het frame. Bij grote frames
wordt de wol meestal in meerdere stukken aangeleverd.
Gebruik bij wandtoepassing de meegeleverde klittenband om de wol vast te maken
aan de wand. Hiervoor worden standaard 5 stukken klittenband per grote plaat
meegeleverd (bij kleine platen 4 stuks). Gebruik de zelfklevende laag om de
klittenband op de muur te plakken. Positioneer hierna de wol op de klittenband en
druk het stevig aan. De wol blijft nu vanzelf hangen aan de “haken” van de
klittenband.
Tip: Het klittenband kunt u het beste in een
kruisvorm op de muur aanbrengen waarbij u het
klittenband niet te dicht in de hoeken plakt.
Hiernaast ziet u een voorbeeld van hoe u
klittenband aanbrengt bij een wandpaneel dat is
opgebouwd uit twee platen polyesterwol.

Stappen

Omschrijving

Stap 4:
De print in het
frame plaatsen

1) Vouw de pees haaks en positioneer deze op de vier hoeken van het frame door
deze in de hoeken vast te drukken.
2) Druk het doek middels de pees vanuit de hoeken naar het midden toe in het
frame zonder daarbij aan de pees te trekken
3) Wanneer de pees overal vast zit druk deze dan rondom goed aan.
4) Wanneer het doek op bepaalde delen niet strak staat dan is veelal de spanning in
de pees niet goed verdeeld. U kunt dan het beste het doek weer loshalen en
opnieuw aanbrengen.
5) Soms zit er wat stof op het doek. U kunt dit met een schone doek en wat water
eenvoudig verwijderen.

kunststof pees

uitsparing t.b.v. pees
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