
INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI ŚCIENNYCH 

 

  Zanim zaczniesz: 

Zalecamy aby na minimum kilka - kilkanaście godzin przed rozpoczęciem 
montażu rozłożyć poszczególne elementy na równej powierzchni aby pianka w 
naturalny sposób odzyskała swój kształt i zniknęły ewentualne zagniecenia 
powstałe w transporcie. 

  Będą Ci potrzebne: 

linijka i ołówek, poziomica, elastyczny klej montażowy (dostępny w każdym 
sklepie budowlanym lub tapicerskim). 

Jeśli chciałbyś dociąć panel przyda się również ostry nożyk do tapet - pamiętaj 
jednak, że ucinając fragment panela (zawsze od wierzchniej strony) odkryjesz 
jego niezabarwioną część, dlatego podpowiadamy aby robić to na tych 
częściach, które będą przylegały do sąsiadującego panelu lub krawędzi ściany. 

  Przygotuj ścianę: 

Oczyść ją z kurzu, pyłu lub ewentualnych tłustych plam. Na ścianie wykreśl linie 
początkowe, wyznacz środek symetrii jeśli panele mają być ułożone 
symetrycznie i od niego rozpocznij przytwierdzanie ich do ściany. 

  Nałóż klej: 

Klej nakładaj na obrys spodniej strony panelu (mniej więcej 2 cm od krawędzi). 
Nie łącz klejem poszczególnych paneli ze sobą. Jeśli nałożyłeś zbyt dużo kleju - 
rozprowadź go delikatnie np. szpachelką. Przy dużych elementach warto dodać 
dodatkową wstęgę kleju prowadzącą przez środek panelu. 

Jeśli przypadkiem zabrudziłeś wierzchnią stronę panelu klejem jak najszybciej 
postaraj się ją zetrzeć nie dopuszczając do zaschnięcia. 



  Przyklej panel do ściany: 

Posmarowany klejem panel przymocuj do ściany i lekko dociśnij. Po 
przyklejeniu kolejnych elementów - popraw ewentualnie ich spasowanie 
dociskając i przesuwając mocno dłonią w żądanym kierunku. Pianka, z której 
wykonane są panele jest elastyczna - daje się naciągać i ściskać. 

  Wycinanie niezbędnych otworów: 

Jeśli musisz w panelu wyciąć otwór np. na gniazdko lub włącznik, najpierw 
zdemontuj obudowę, przymierz panel  i zaznacz na nim miejsce cięcia. 
Gniazdko lub włącznik będziesz mocować na panelu. Wytnij nożykiem otwór o 
średnicy mniejszej o ok. 1 cm. Krawędzie otworu posmaruj klejem, przyklej 
panel a następnie zamocuj obudowę gniazdka mocno ją dociskając. 

W sytuacji grubszych niż 2 cm paneli konieczne będzie zastosowanie 
odpowiedniego dystansu do puszki elektrycznej. 

  Pozostaw panele do wyschnięcia.  

 

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy lub masz pytanie 

zadzwoń: 501 695 015 lub 505 197 371 

albo napisz: kontakt@nicetime.pl 
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