
Paneelilevyn asentaminen seinään on helppoa, se liimataan tai naulataan.
Jos levy esimerkiksi asennetaan seinään jossa on kipsilevy, rappaus jne. liimataan levyt asennusliimalla. Muuten naulataan pienillä nauloilla. Paneelilevyn
paksuus, vain 6 mm, takaa että levyn voi asentaa useimpien markkinoilla olevien jalkalistojen päälle, alkuperäisiä jalka- tai rintalistoja ei tarvitse uusia.
Levyt sahataan helposti tavallisella yleissahalla, jos jälki tulee epätasaiseksi, hio sileäksi hienolla hiekkapaperilla. Jos kulmissa ja ovilistoihin liittyessä on
vaikeuksia saada siistit liitokset voi täyttää välit saumamassalla. Pohjavärin maalaamisen jälkeen näkee helposti missä tarvitsee käyttää saumausmas-
saa. Kaikkialla missä näkyy välejä. Levitä ohut palko saumamassaa ja tasoita kostealla sienellä tai sormella niin saat hyvän lopputuloksen.

Mittaa seinän pituus, levy kas-
vattaa 390 mm, jaa seinämitta
390:llä niin saat tietää 
montako levyä tarvitaan.
Ensimmäinen ja viimeinen
levy katkaistaan seinälle sopi-
vaksi.

Ulkokulmat 
Tässä on kaksi hyvää vaihto-
ehtoa, molemmissa tapauk-
sessa liimaa levyt yhteen,
teippaa kulmien ympäri että
tulee tasainen paine. Anna lii-
man kuivua kunnolla, hio
kulma hiekkapaperilla.

Pistorasiat
Katkaise sähkö ennen pisto-
rasian kannen avaamista
(kysy sähkömieheltä apua jos
olet epävarma). Mittaa, mer-
kitse ja sahaa pyöreä reikä
levyyn. Asenna levy ja ruuvaa
takaisin rasian kansi, mah-
dollisesti täytyy vaihtaa pitem-
piin ruuveihin.

Rintalista on tehty paneelile-
vyn ponttiin käyväksi ja voi-
daan liimata siihen kiinni.On
olemassa valmiita listoja 90
asteen sisä- ja ulkokulmiin.
Asenna ensin kulmalistat,
levitä liima seinään päin tule-
ville sivuille ja myös päätyi-
hin. Lista on pontattu ja käy
levyn ponttiin. Paina lista
kohdalleen ja paina vähän
aikaa. Kun kulmapalat ovat
kiinni asennetaan pitkät listat
samalla tavalla. Tarvittaessa
voi lyödä pienen naulan
vinosti ylhäältä sitomaan
listaa kunnes liima on kuivu-
nut.

Uusi katto
Uutta rakentaessa koolataan katto esim.
28x70 mm laudoilla jotka naulataan katto-
tuoleihin kiinni. C-C mitta on 195 mm.  Aloita
seinästä, mittaa mihin ensimmäinen levy lop-
puu, piirrä viiva kattoon tai jännitä siihen naru
niin on suora linja seurata. Mittaa linjasta sei-
nään joissakin kohdissa niin huomaat jos
seinä on suora, halkaise sitten levyt. Aloita
asennus vasemmasta kulmasta ja asenna
koko pituussuunnan matka, ole tarkka että
tulee suoraksi. Toisessa rivissä siirretään pää-
tyliitokset 600 mm. Liimaa päädyt puuliimalla.
On tärkeää levittää liima pontin takapuolelle,
silloin tulee etusivut tasaisiksi. Jätä 10 mm väli
levyn pään ja seinän väliin.

Vanhat katot
Lue ensin “Uusi katto”
Levitä liima levyyn, liiman määrä riippuu
katosta mutta yleensä riittää kolme palkoa,
ylhäällä, keskellä ja alhaalla, voi vetää myös
kerran levyn ympäri. Paina levy kattoon ja
pidä paine kunnes liima pitää. Lyö joku pieni
naula että levy pysyy paikallaan tai tee tuki
lattian ja katon väliin. Liiman kuivuminen ottaa
aikansa, asenna seuraavat levyt varovasti.
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Käytä hyväksi toisen levyn
ponttia. Tarkista seinän
leveysmitta ettei profiili tule
liian lähelle kulmaa.

Anna levyn mennä 7-8 cm kul-
man ohi, liimaa seuraavan
levyn pää puuliimalla.

Aloita asennus vasemmalta,
tarkista seinän pituus, jos
seinä ei ole suorakulmainen
niin halkaise levy kulman
mukaan.
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Jos haluat muun rinta
korkeuden tai haluat levyt-
tää koko seinän niin voit
jatkaa levyt. Katkaise
ensimmäinen levy oikeaan
korkeuteen. Jatka sitten
jälkipalalla. Liimaa saumat
tavallisella puuliimalla. On
tärkeää levittää liimaa pon-
tin takapuolelle, silloin tulee
etusivu sileäksi.

Levitä liima levyyn, määrä
riippuu seinästä, yleensä riitt-
tää kolme palkoa, ylhäällä,
keskellä ja alhaalla. Paina levy
seinään ja pidä vähän aikaa
paino päällä. Pieni naula autt-
taa pitämään levyä paikoillaan.
Liiman kuivuminen ottaa jonkin
aikaa. Asenna seuraavat levyt
varovasti.

Paneelilevyn asentaminen kattoon on helppoa, se liimataan tai naulataan.Jos levy esimerkiksi asennetaan kattoon jossa on kipsilevy, rappaus jne.
liimataan levyt asennusliimalla. Muuten naulataan pienillä nauloilla. Mittaa katon leveys, levy kasvattaa 390 mm, jaa kattomitta 390:llä niin saat
tietää montako levyä menee. Ensimmäinen ja viimeinen levy katkaistaan katon mitoista riippuen. 
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