
Montage instructies 
voor badkamer, toilet

en keuken

Kies uit 60
decoren!



Montage
instructies



Gebruik kleine wigjes onder de panelen 
om de naden waterpas te houden.
Zorg dat je van tevoren de verdeling van 
de panelen op de wand bepaald en de 
naden evenredig verdeeld.

5. Breng de montagekit aan 7. Monteer de panelen in volgorde 8. Sluit de naden af met siliconenkit

Als je het paneel voorgemonteerd 
hebt, trek je de beschermfolie van 
de schuimtape af. Breng zigzaggend 
montagekit aan tussen de getapete 
lijnen. Gebruik neutrale, zuurvrije 
montagekit, bij voorkeur Ottoseal S495.

Gebruik siliconenkit met een passende 
kleur bij het gekozen decor om een 
onzichtbare afwerking te creëren. Kit alle 
gaten goed dicht af en monteer kranen 
en lichtknoppen. 

6. Bevestig de panelen

Breng voordat je het tweede paneel 
monteert siliconenkit in de naad aan en 
dicht de voeg in de hoek af. Plaats het 
tweede paneel en trek de panelen naar 
elkaar toe tot er geen zichtbare opening 
meer is. Verwijder de overtollige kit.

Met een bovenfrees kan een V-groef in 
de achterkant van de panelen worden 
gefreesd, waardoor het paneel met de 
hand nauwkeurig kan worden gebogen. 
Hierdoor ontstaat een naadloze buiten- 
of binnenhoek (niet voor premium coating)

3. Frees- en buigtechniek1. Zaag de panelen op maat

Zaag de panelen eenvoudig op maat 
met een cirkelzaag of decoupeerzaag en 
een fijngetand blad.

4. Breng dubbelzijdig tape aan

Trek de beschermfolie van de achterkant 
van het paneel. Breng verticale lijnen 
van dubbelzijdige schuimtape aan met 
een tussenafstand van 400 mm, dit is 
voor de eerste hechting en positionering 
van het paneel.

2. Boor gaten op de juiste plek

Kraangaten en afvoer kunnen 
eenvoudig worden doorgeboord met 
een fijngetande gatenzaag. Boor met 
weinig druk om schade te voorkomen. 
Verwijder de eventuele bramen met een 
metalen voorwerk.



Lijm + dubbelzijdig tape
Snelle en eenvoudige montage

Montage met profielen
Werk de naden en aansluitingen 
eenvoudig weg 

Volledige verlijming
Rechtstreeks op beton en steen

Verlijmen

SpaDecor panelen werk je netjes 
af met profielen of je monteert 
ze profielloos tegen de wand.

 Voegloze afwerking  

 Keuze uit hoogglans of 
  matte aluminium profielen

 Naadloze hoeken door het 

  paneel te vouwen

Lijm + dubbelzijdig tape
Snelle en eenvoudige montage

Profielloze montage 
Eenvoudig schoon te maken en 
naadloze uitstraling

Volledige verlijming
Rechtstreeks op beton en steen

gepolijst profiel of mat geanodiseerd



Binnenhoek profiel 90°

ALU 3482
Mat 300 cm

ALU 7033
Gepolijst 255 cm

Buitenhoek profiel 90°

ALU 3481
Mat 300 cm

ALU 7030
Gepolijst 255 cm

Start- en eindprofiel

ALU 3484
Mat 300 cm

ALU 7032
Gepolijst 255 cm

Siliconenkit patroon 
Zeer goede hechting en 
schimmelwerend.

OTTOPS110
Patroon, voor ca. 2 panelen

Montagekit patroon 
Zuurvrij, oplosmiddelvrij en 
schimmelwerend.

OTTOPS495
Patroon, voor ca. 1 paneel

Koppelprofiel

ALU 3483
Mat 300 cm

ALU 7031
Gepolijst 255 cm

Montagelijm emmer
Voor volledige verlijming. Hecht 
ook op vochtige ondergrond.

OTTOM595
5 kg emmer voor ca. 1 paneel

Montagetape
Voor montage met montagekit.
25x3 mm, uitstekende hechting.

HPXT25MM
25 meter, voor ca. 2 panelen



Bewerking

Zagen, boren, lijmen, plaatsen en 
kitten.

 Gebruik regulier gereedschap 

  voor houtbewerking

  Gebruik metaalbladen met 

  een fijne vertanding  

 Eenvoudig te boren met

  metaalboren en frezen



V-groef

Buig het paneel door middel 
van een v-groef. Frees hiervoor 
aan de achterzijde van het 
paneel.

 Naadloze hoeken  

 Sterke verbinding

 Kaarsrechte lijnen

Naadloze hoeken 
Buig het paneel in een hoek

2. Frees de achterzijde in
Gebruik frees HW S8 D18-90o.

4. Monteer het paneel
Altijd passen voordat je gaat lijmen

5. Verlijm het paneel aan de wand
Randen afkitten met siliconenkit, en klaar!

3. Vouw het paneel met de hand
Gebruik het als binnen of buitenhoek.

1. Meet de afstand
Bepaal de freesafstand, 2,5mm diep.
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