Toepassingen

Beschilderbaar

✗

Behangpapier

Ontdek hét alternatief voor gipsplaten! Eenvoudig te installeren, zonder
voorbereiding én onmiddellijk afgewerkt. Alles voor een droomresultaat.
ClicWall®Deco is het UNILIN wandbekledingsysteem dat iedereen de vrijheid geeft om muurpanelen helemaal naar wens af te werken. Het systeem is gebaseerd op het reeds bestaande
en afgewerkte ClicWall®systeem. In plaats van de gebruikelijke decorlaag, kreeg dit
MDF-paneel echter een lakdraagfolie. Zo kunnen ClicWall®Deco panelen met verf, behang
of zelfs een digitale print afgewerkt worden. Alles is mogelijk!
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* Enkel op panelen

Met ClicWall®Deco vermijdt u vuil en vochtig pleisterwerk en kiest u voor een vlotte installatie. Bovendien zorgt het gepatenteerde Uniclic-systeem dat elke naad onzichtbaar blijft. Zo
werkt u het direct en perfect af, zonder enige voorbereiding. ClicWall®Deco is milieuvriendelijk
door het gebruik van PEFC-gelabelde houtsoorten.

www.clicwall.com

Digital print - oneindige mogelijkheden

Mogelijke onderstructuren
600mm

600mm

Gecombineerde
onderstructuren
zijn eveneens
mogelijk.

400mm

Metalen onderstructuur

Houten onderstructuur

Houten raster

Houten latten rechtstreeks op de muur

Plaats de onderconstructie altijd stevig, haaks en zowel horizontaal als verticaal waterpas.
U kunt in de onderstructuur ook hout en metaal combineren.

Montage mogelijke bevestigingsystemen
Noot:
voorkeur schroeven 3,5 mm.
3.5 x 16 mm (of langer)

* Geen zware kracht zetten
op de verbinding zodat het
paneel niet naar binnen
getrokken wordt.

3,5
Schroeven *

Nieten *

Lijmen met een krachtige elastische lijmkit*

voorschriften

Hout is een levend natuurproduct dat krimpt en uitzet. Voorzie
daarom onderaan, bovenaan en aan de zijkanten 1 mm krimpvoeg per lopende meter, met een minimumvoeg van 6 mm.

6mm

6mm

Voorzie ook om de 8 meter een extra uitzetvoeg. Ter afwerking
kunt u over deze voeg een vlak flexibel profiel lijmen.

Stappenplan op www.clicwall.com
Verfvoorschriften
Voor het verven van ClicWall Deco dient men rekening te houden
met volgende voorschriften:
Voorbereidende werken:
De geplaatste ClicWall® dient perfect vlak geplaatst te zijn volgens onze plaatsingsvoorschriften zodat de naden niet zichtbaar of voelbaar zijn. Tevens moet de geplaatste
ClicWall® gereinigd, droog, vetvrij en stofvrij te zijn met een min. temperatuur van 15°C en
een relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%. Raadpleeg steeds eerst de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte producten en materialen.
Solventgedragen systeem:
Bij een solventgedragen systeem moet men rekening houden met 3 lagen; 1 laag isolerende
acrylaatprimer voor binnenmuren en 2 afwerkingslagen op basis van een waterverdunbare

acrylaatdispersie. De primer –mat of satijn- aanbrengen met rol of borstel en 24h laten
drogen. De afwerkingslagen dienen spanningsarm en niet poreus te zijn met een dekkracht
min. klasse 2 volgens DIN EN 13300 en een wasbaarheid Klasse 1 volgens DIN 13300. Tussen de 2 lagen moet er een droogtijd van 24h gerespecteerd worden.
Solventvrij systeem:
Bij een solventvrij systeem moet men rekening houden met 3 lagen; 1 laag solventvrije isolerende acrylaatprimer voor binnenmuren en 2 afwerkingslagen op basis van een solventvrije afwasbare acrylaat muurverf. De primer –mat of satijn- aanbrengen met rol of borstel
en 24h laten drogen. De afwerkingslagen dienen spanningsarm en niet poreus te zijn met
een dekkracht min. klasse 2 volgens DIN EN 13300 en een wasbaarheid Klasse 1 volgens
DIN 13300. Tussen de 2 lagen moet er een droogtijd van 24h gerespecteerd worden
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Beschikbaar in dezelfde kleuren als de ClicWall®-panelen.
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41,8

2400 mm

66,2 mm
79,4 mm
92,6,4 mm

2785 x 618 x 10 mm (bruto)
bruto = 618 mm
10 mm
netto = 600 mm

3,2

Profiel

2785 x 600 x 10 mm (netto)

20 mm

160 mm

2750 mm

Afmetingen

16 mm

Schilderplint
Deze plinten met Incizo® technologie snij je op de hoogte die je wil. Het snijvlak
plaats je tegen de grond. De bekomen helften kun je combineren of apart gebruiken,
zodat je twee plinten uit één stuk haalt. Schilder ze of laat ze gewoon wit.

Verpakking

2 stuks/pak
3,34 m² (netto) - 3,44 m² (bruto)

