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1. Informațile generale:
1.1. Peretele decorativ MOTIVO trebuie păstrate în interior, pe o suprafață 

uscată, plană și stabilă, care să garanteze nici un contact direct cu solul, 

într-o poziție orizontală, la o temperatură nu mai mare de 60°C, nu se 

expune la lumina directă a soarelui.

1.2. Peretele decorativ MOTIVO trebuie să fie transpo�ate într-o poziție 

orizontală, la o temperatură care să nu depășească 60°C.

1.3. înainte de instalare peretele decorativ MOTIVO care va fi instalata, 

trebuie să fie condimentată în camera, prin perioada minim de 24 de ore, 

pentru a compensa temperatură din împrejurimi.

1.4. Înainte de instalare, despachetați produsul și comparați culorile. 

Acceptabile sunt diferențele minime în nuanțe.

1.5. Se recomandă finisarea pereților decorative MOTIVO cu benzile de 

finisare dedicate.

1.6. Nu folosiți peretele decorativ MOTIVO în zonele expuse la temperaturile 

ridicate (peste 60°C), de exemplu, în saună, pe coșul de fum, aragaz.; în 

zonele expuse la fluctuațile la temperaturile de peste 10°C; in locurile cu 

lumină directă a soarelui.

1.7. Produsul poate fi instalat in camerele umede (bucatarie, baie) sub 

conditia etanşării cu silicon.

1.8. Nu modificați produsul prin tratarea suprafeței sau acoperirea cu un 

strat din alt material.

1.9. Dacă există defectele vizibile ale produsului sau observați neregul, 

înainte de a instalalare trebuie să rapo�ați imediat la comerciant.

1.10. Trebuie să respectați toate principile indicate în instrucțiunile de 

asamblare și utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor este asociate cu 

pierderea garanției produsului.

1.11. Produsul este pentru utilizarea în interior.

1.12. Produsul este 100% potrivit pentru reciclare.

2. Instalarea
2.1. Peretele decorativ MOTIVO trebuie montat pe un cadru sau cu lipici.

2.2. Peretele decorativ MOTIVO trebuie montat ve�ical.

2.3. Instalarea trebuie efectuată de către persoane cu cunoștințele 

tehnice de bază și cunoaștere a normelor de siguranță.

2.4. Peretele decorativ MOTIVO, trebuie se puneţi de la stânga la dreapta, 

în conformitate cu numerotare este pe pa�ea din spate a fiecărui panou.

2.5. Dupa aplicarea primului panou, verificați ve�icală și fixați pe el, apoi se 

agață un alt panou.

2.6. Înainte de a instala, panourile trebuie nivelate pe nivelul podelei.

2.7. În scopul de a egaliza un desen pe peretele decorativ MOTIVO, utilizați 
penele.

EXECUTAREA CADRULULI

2.8. Cadrul trebuie făcut din șipci de lemn, fixate direct pe perete.

2.9. Toate şipci trebuie aliniate cu ajutorul unui nivel, as�el încât să 

formeze o suprafață plană. Dacă este necesar folosiţi tampoane sau chei 

pentru egalizarea nivelului şipcilor.

2.10. șipci trebuie făcute perpendicular pe direcția de așezare panourilor. 

În cazu,l în care panourile sunt așezate pe ve�icală, şipci trebuie aranjate 

orizontal.

2.11. Distanța dintre șipcile - 40 cm.

2.12. Cerințele pentru şipci: - făcute din lemn de buna calitate, fără 

noduri - fixate pe perete in mod solid și sigur, cu șuruburlei sau alte 

elemente de fixare, potrivite pentru tipul de suprafață - şipcii trebuei să se 

întindă cel puțin 24 de ore în camera în care urmează să fiu asamblate 

(pentru a compensa temperatură și umiditatea).

MONTAREA PE CADRU

2.13. Panourlei atașați la şipci, prin pană pe latură lungă.

2.14. Capsa trebuei să adere ca să nu deteriora un alt panou.

MONTAREA CU LIPICI

2.15. Trebuie să fie pregătiți suprafața - trebuie să fie netedă, nu turnate.

2.16. Se recomandă să utilizaţi un adeziv foa�e flexibil, pe bază de polimer 

hibrid, adecvat pentru aplicațile interioare și lipirea tuturor materialelor de 

construcție - de asemenea, umede:. beton, cărămidă, gips ca�on, piatră 

naturală, lemnul și materiale pe bază de lemn, metale, sticlă și ceramică, 

cele mai multe materiale plastice, de exemplu PVC, polistiren, poliacrilații 
și policarbonați.
2.17. Adezivul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile sale, într-o 

încăpere bine aerisită.

2.18. Adezivul aplicat pe panoul de forma literei "S".

2.19. Primul panou pe un perete necesită lipirea pe întreaga suprafață, 

fiecare reușind doar la marginea cu pană.

TĂIEREA  PANOURILOR

2.20. Pentru prelucrarea de perete decorativ MOTIVO trebuie folosite 

unelte de tamplarie pentru tăiere convenționala sau de foraj, cum ar fi 

handbal, ferăstrău pendular, ferăstrău de masă. A utiliza un ferăstrău cu 

dinți fini; instrumentele mecanice pentru prelucrarea trebuie să fiu 

utilizate cu aceleași viteza sau viteza mai mare ca la prelucrarea lemnului.

2.21. La reglarea panoului pentru a fi tăiat in benzi cu un cuțit ascuțit pană 

sau file.

3. Informații privind utilizarea
3.1. Panoul nu trebuie să fie împovărat suplimentar nici nu să îndeplinește 

funcția de pu�ător in construcție.

3.2. Nu trebuie să înșurubati direct umerașe la panou, ra�urile și alte 

elementele.

3.3. Este posibilă montarea pe substrat sub panou, cu șuruburile sau 

bolțurile adecvate destinate unui anumit tip de substrat. În acest scop, 

trebuie de forare gaura adecvată în panoul, care va oferi o as�el de 

opo�unitate.

4. Curățare și întreținere
4.1. Nu lăsați murdăria lichidă ca să usuce.

4.2. Peretele decorativ MOTIVO trebuie fie curățate cu apă și detergent 

slab și pânză; nu lăsați detergentul pe suprafață, clătiți bine după curățare.

4.3. Perete decorativ MOTIVO nu trebuie fie curățate cu cârpe ascuțite și 

abrazive, bureți și perii.

4.4. Spălare intensivă și utilizarea soluților de curățare sau lăsare 

detergenților puternici fără spălare poate distruge suprafața panoului sau 

decolorează materialul.

4.5. Pentru curățare nu folosiți solvenți, acizile, bazele ca și substantele 

bazate pe aceste ingredientele.

NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION
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