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ASENNUSOHJEET 

 
SÄILYTYS ENNEN ASENNUSTA 

Paneelit tulee säilyttää tasaisella alustalla irti maasta. Suositeltu lämpötila säilytykselle on 16-22 ºC. On 

suositeltavaa säilyttää paneeleita samassa tilassa, jonne ne asennetaan noin viikko ennen asennusta. 

Varastoinnissa on hyvä huomioida, että lämpötila ei ylity yli 25 ºC ja että ilman kosteus ei nouse liian korkeaksi. 

 

ASENNUS 

Paneelien alle tulee asentaa ensin koolaus. Suosittelemme koolausrimoja, jotka ovat vähintään 20 mm paksuja 

ja 45 mm leveitä. Rimoihin tulee jättää 50 mm:n rako ylimmän ja alimman riman sekä katon ja lattian väliin. Jos 

paneelilauta naulataan liian läheltä päästä se saattaa haljeta. 

Kun paneelit asennetaan pystyyn, tehdään vaakakoolaus. Jos paneelit puolestaan asennetaan vaakaan, 

tehdään koolaukset pystysuuntaisesti. Suositeltava koolausväli on 400-600 mm. Ennen paneloinnin aloittamista 

tulee tarkistaa, että koolaus on suora.  

Jos paneelia asennetaan sekä seinään, että kattoon, paneloidaan katto ensin.  

Paneelit naulataan tai ruuvataan kiinni koolaukseen. Helpointapa kiinnitykseen on käyttää viimeistely- tai 

paineilmanaulainta. 

Vaakapaneelin asentaminen aloitetaan ylhäältä päin, niin että urospontti tulee ylöspäin.  Pystypaneelin 

asentaminen aloitetaan ulkonurkasta, jos sellainen on, muuten sisänurkasta. Panelointi aloitetaan nurkasta ja 

edetään vasemmalta oikealle.  

Jotta panelointi etenee suorassa, suosittelemme käyttämään asennuksen aikana apuna linjalankaa tai laseria.  

 

PIILOKIINNITYS 

Piilokiinnityksessä on tärkeää huomioida, että paneelit asennetaan aina ylhäältä alaspäin. 

Vaakapaneloinnissa urospontti asennetaan ylöspäin.  Paneelit kiinnitetään koolaukseen naaraspontista 

jäykällä naulalla tai hakasella. Emme suosittele käyttämään viimeistelynauloja paneelien kiinnittämiseen.  

Asennuksessa kannattaa käyttää paineilmanaulainta. Piilokiinnityksen voi tehdä myös vasaran ja tuurnan 

avulla. Asennuksessa tulee huomioida, että naula ei jää koholle paneelinpintaan, eikä se saa myöskään upota 

liian syvälle paneelin, jotta paneelin pinta ei rikkoudu. Paneeli tulee kiinnittää kahdella naulalla jokaiseen 

koolausrimaan. Naulat kannattaa ampua toisiinsa nähden vinoon kestävän lopputuloksen aikaan saamiseksi.  

Jos asennus halutaan tehdä näkyviin, tulee ruuveille porata reiät etukäteen, jotta paneeli ei halkeile. Siistin 

lopputuloksen saamiseksi ruuveille kannattaa piirtää paikat etukäteen koolausrimaan. 

 

KOSTEAT TILAT 

Kosteassa tilassa paneelin tulee olla tuulettuva. Tuuletusvälin voi tehdä koolausrimojen avulla. Kosteissa tiloissa 

suosittelemme käyttämään kiinnitykseen ruostumattomia RST/ A2 tuotteita. Puuvalmis/Natural mäntypaneeli 

soveltuu saunaan, mutta se on käsiteltävä saunasuojalla.  

 

Tuotteet tulee tarkistaa vastaanotto hetkellä. Älä asenna virheellistä tuotetta.  

Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.  


