
KOIVUI® sisustuspaneelit ovat asennusvalmiita. Tarvitset vain muutaman työkalun ja voit aloittaa. 
Luethan ensin seuraavat valmisteluun, asennukseen ja valmiin kokonaisuuden hoitoon liittyvät 
vinkit onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.  

• Valitsemasi sisustuspaneelit 
• Kynä 
• Vasara
• Rullamitta
• (Tarvittaessa rakenneilmaisin)  

Valmistele asennus tekemällä pohjalle taustakoolaus puurimoilla, jonka päälle sisustuspaneelit 
asennetaan. Katoissa koolausväli on 400 - 600 mm asennettavasta pinnasta riippuen. Tarkista 
vatupassilla koolauksien suoruus koko matkalta, jotta paneelit asentuvat samaan tasoon. 

Jos paneelit asennetaan pystysuunnassa, koolaus tulee vaakasuoraan. Jos asennat paneelit 
vaakasuunnassa, tee koolaus pystysuoraan. Rakenneilmaisimella voidaan määrittää mahdollisten 
alla olevien koolausten paikat turvallisesti, jolloin asentaminenkin on nopeampaa.
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Onnittelut kauniista valinnasta

Valmistelut

Asennuksen valmistelu

• Vatupassi
• Katkaisu- tai jiirisaha ja tarkoitukseen 

soveltuva terä 
• Hakasia tai nauloja
• Paineilmanaulain  

Asennusohje 90 x 3000 mm



Kiinnitä paneeli urospontin 
päältä vinosti jokaiseen alus-
rimaan hakasella tai naulalla 
siten, että seuraavan paneelin 
naaraspontti ylittää naulatun 
kohdan. Kanta tulee kiinnit-
tää upoksiin pontin pintaan 
nähden. 
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Varmista työkäsineiden puhtaus paneeleja käsitellessä. Tarkista aina mitoitukseen ja kiinnitykseen liitty-
vät ohjeistukset ja määräykset asennuskohteesi mukaan. 

Aloita panelointi vasemmasta 
alakulmasta paneelin asen-
nussuunnasta riippumatta. 

Tuo paneelit asennettavaan 
tilaan viikkoa ennen 
asennusta. Säilytä paneelit 
ilmavasti irti lattiasta ennen 
asennusta. Poista kutistekalvo 
tai folio vasta aloittaessasi 
asennusta.

Huomioi ennalta mahdollisten 
ikkunoiden ja ovien mitoitukset 
ja pistorasioiden aukotukset 
panelointia suunnitellessa. 
Mikäli paneloitavalla seinällä 
on pistorasioita tai kytkimiä, 
aukotukset paneeliin saa 
tehtyä kätevästi reikäsahalla. 

Paneelit voidaan asentaa joko 
vaaka- tai pystysuoraan tehty-
jen koolausten päälle. Mikäli 
paneelit asennetaan useam-
malle seinälle, tee asennus 
samaan aikaan kiertäen kaikki 
seinät joka kierroksella, jotta 
paneelit kohdistuvat samaan 
tasoon.
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Nämä kohdat huomioimalla KOIVUI® sisustuspaneeleista muodostuu kaunis ja eheä kokonaisuus ja 
asennus on helppoa. Tarkista tuote välittömästi vastaanottaessasi sen kuljetusvaurioiden varalta. 
Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi. 

Varmista ensimmäisen pa-
neelin kiinnitys paneelipin-
nan päältä naulaamalla myös 
alareuna koolausrimaan kiinni, 
jotta paneeli pysyy suorassa 
alustassaan.

Ennen asennusta

Asentaminen
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Mikäli asennettava pinta ylit-
tää paneelin pituuden, voi-
daan paneelit liittää toisiinsa 
päätyponttia hyödyntäen tai 
vinolla puskusaumalla. Pus-
kusaumaa tehdessä leikkaa 
paneelit sirkkelillä 45 asteen 
kulmassa ja kiinnitä tiukasti 
yhteen.

Viimeistele reuna-alueet tarvit-
taessa listalla.

Tarkista, että paneelien pontit 
menevät pohjaan ja saumat 
ovat samansuuruiset joka 
puolella.

Mikäli pontti tuntuu tiukalta, 
voit naputella paneelia 
kevyesti vasaralla. Käytä 
vasaran ja paneelin välissä 
esimerkiksi paneelin palaa, 
tai muuta vaimentavaa suojaa 
rikkoutumisen välttämiseksi.
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Sisustuspaneelien pintakäsittely suojaa pintaa kevyeltä likaantumiselta. Nestemäiset aineet kuitenkin 
imeytyvät helposti puun huokoiseen pintaan. Mahdollisia tahroja ja pölyjä voi poistaa nihkeällä liinalla 
kevyesti pyyhkien. Älä kastele paneeleja.

Jatka paneelien asennusta 
rivin loppumisen jälkeen 
vaaka-asennuksessa ylöspäin 
tai pystyasennuksessa 
oikealle. Kiinnitä huomiota 
ensimmäisen rivin suoruuteen, 
jotta myös ylempien rivien 
asennus onnistuu suoraan. 
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Huoltaminen
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