WOWOOD
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Acclimatiseer
Minimaal 48 uur, maar bij
voorkeur te minste 7 dagen.
Plaats de houten panelen
(doos) in de ruimte waar u
gaat plakken, zodat ze kunnen wennen aan het klimaat
ter plaatse. Indien mogelijk,
geniet het de voorkeur om
de panelen uit de doos te
halen. Hoe langer de panelen
in de ruimte kunnen acclimatiseren, des te beter het is.

Controleer
Controleer voor het bevestigen of er geen (zicht)beschadigingen en/of andere
defecten op/aan de panelen
zijn. Zodra het geplaatst is,
kunt u niet meer reclameren.
Let wel: het zijn (hergebruikte) natuur producten
met een robuust karakter.
Dus ‘natuurlijke’ beschadigingen kunnen voorkomen,
maar dat maakt het product authentiek. Indien er
probleem met een houten
paneel is, wat te verwijten
valt aan een fabricagefout,
dan moet u dit zo spoedig
mogelijk na aankoop melden
bij het erkende verkooppunt
waar u het gekocht heeft. U
moet uw kassabon tonen als
aankoopbewijs. Wij zijn niet
aansprakelijk voor (vervolg)
schade die hier mogelijk uit
voortvloeit.

Luchtvochtigheid %
ruimte

Ruwheid oppervlak
houten panelen

De ruimte waarin de houten
panelen geplakt worden
dient ideaal altijd een
luchtvochtigheid percentage van tussen de 55%
en 65% te hebben. Dit %
is overigens ook het beste
voor uw welzijn. U kunt de
luchtvochtigheid reguleren
door het plaatsen van een
luchtbevochtiger.

De houten panelen zijn niet
geschuurd en hebben dus
een ruw oppervlak. Op deze
wijze is het meest authentiek. Er kunnen houten
deeltjes uitsteken waaraan
je kunt haken. Let dus goed
op waar je de delen plaatst;
onder andere in bijvoorbeeld kinderkamer. Indien
gewenst kunt u het zelf ook
nog schuren. Let wel op dat
reeds gekleurde delen de
kleuring dan weggeschuurd
wordt.

Oppervlak
De ondergrond moet stevig
en zo vlak mogelijk zijn.
Verwijder los zittende (verf)
delen e.d.

Vet- & stofvrij
Het oppervlak moet zoveel
mogelijk vet en stofvrij zijn.
Gebruik hiervoor de middelen die voor het betreffende
oppervlak toepasbaar zijn.

Droog
De oppervlakte waarop de
panelen bevestigd worden
en de omgeving moet droog
zijn.

Kleuren Mix Puur/Pure
De Mix Puur/Pure is onbehandeld hout. U kunt deze
nog verven met lak of beits.
We adviseren u dit voor het
plakken te doen.

Vuil/Schoonmaken
Mix Puur/Pure is onbehandeld. Dit maakt het kwetsbaar voor vocht en vuil.
Water/vocht kan in het hout
trekken en kringen veroorzaken. U kunt de panelen
schoonmaken bij voorkeur
met een droge doek of
stofwisser; eventueel met
een heel licht vochtige doek.
De overige artikelen zijn
voorzien van een coating /
verflaag. Deze zijn met een
licht vochtige doek af te
nemen. Indien u een vochtige
doek gebruikt, probeer het
dan eerst op een onzichtbaar
deel.

Installatie instructies
Benodigdheden (afb. 1)
Zaag: handzaag of decoupeerzaag
of afkortzaag
Waterpas
Potlood
Rolmaat

a) Kit (High-Tack) en/of
b) WoWood dubbelzijdig tape of
c) Nagels/spijkers (in combinatie met
‘nagel/spijker pistool’)

Meten & Patroon bepalen

Bevestigen (afb. 3)

Horizontaal (afb. 2a), Verticaal (afb. 2b)
of Eigen Design (afb. 2c)
Bedenk van te voren in welk patroon u de
panelen wilt plakken: horizontaal, verticaal
of een eigen ontwerp. Hou er rekening mee
dat u mogelijk aan het uiteinde van het
oppervlak panelen moet zagen om het op
maat te maken. Het mooiste is in “wild verband” patroon te plaatsen. Met een waterpas zorgt u ervoor dat de panelen waterpas
worden bevestigd. Markeer verschillende
punten en trek een lijn over het oppervlak
en meet continue of de lijn waterpas loopt.
Ook tijdens het plaatsen moet u continue
meten of de delen waterpas lopen.
Horizontaal bevestigen
a) Begin links en werk naar rechts;
en vervolgens naar boven. (afb. 4a)
b) Een andere mogelijkheid is rechtsboven te beginnen en naar links te
werken; en vervolgens naar beneden.
(afb. 4b) Onze voorkeur is van onder
naar boven te werken (afb 4a).
Verticaal bevestigen
a) Begin linksboven, werk naar onderen
en naar rechts.
b) Begin rechtsonder, werk naar boven
en naar links.

U kunt kiezen uit 3 opties om de panelen
te bevestigen: a) met montagekit, of b)
wowood dubbelzijdig tape, of c) vast
spijkeren/‘schieten’ met ‘nagels’. Een combinatie van meerdere opties is ook mogelijk.
a) Montage Kit
Breng een aantal dotten kit aan op de
achterzijde van het paneel; met name op
de 4 hoeken van het paneel. Voor extra
stevigheid kunt u ook de hele achterzijde
met montagekit/lijm voorzien. Druk het
goed aan tegen het oppervlak; wacht
even tot het goed vast zit. Let goed op
dat het paneel niet verschuift. Dit kan verder tijdens het plaatsen problemen geven.
b) WoWood tape
Breng 2 banen tape aan op de uiterste
lange zijde van de achterzijde van het
paneel. Druk het tape goed aan. Verwijder
de beschermende strip. Druk het paneel
goed tegen het te plakken oppervlak. Druk
het enige tijd goed aan totdat het paneel
goed aan de achtergrond bevestigd is. Het
WoWood tape is het beste te gebruiken op
vlakke achtergronden. Verwijder voor het
plakke loszittende (verf/stuc) delen.
De achtergrond moet stof en vetvrij zijn.
c) Nagelen
U kunt de panelen ook vast ‘nagelen’ op
een houten achtergrond. Gebruik zo dun
mogelijke nagels. Te dikke nagels kan het
hout ‘splijten’.

Hou rondom het oppervlak circa 5 mm
ruimte vrij in verband met werken van
het hout.

Zagen
U kunt de houten panelen op maat zagen. U kunt hiervoor gebruik maken van
een (fijne) handzaag, decoupeerzaag of afkortzaag.
Continue meten tijdens installatie
Tijdens de installatie adviseren we u continue de panelen, met behulp van een
waterpas en rolmaat, te meten of de plaatsing goed verloopt.

WOWOOD
Reclamaties na bevestiging
Indien er een probleem met een paneel ontstaat na het bevestigen,
wat te verwijten valt aan een fabrieksfout, verzoeken we u dit direct
te melden bij het erkende verkooppunt waar u het gekocht heeft.
U moet uw kassabon tonen als aankoopbewijs. Dit kan tot 1 jaar
na kassabon/factuur datum van de aankoop van uw product
(tenzij het verkooppunt waar u uw aankoop gedaan hebt een
andere voorwaarden hanteert; dan gelden de voorwaarden van
het betreffende verkooppunt). Wij zijn niet aansprakelijk voor
vervolgschade; aan bijvoorbeeld beschadigingen van de ondergrond
waaraan het bevestigd is, of arbeidsloon (van derden).
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