
PANELE 3D 'LA DECOR 

 - INSTRUKCJA MONTAŻU - KROK PO KROKU... 

 

 Montaż Paneli Ściennych 3D należy zacząć od przygotowania niezbędnych 

materiałów i akcesoriów. Będziemy potrzebować: 

 poziomicy 

 metrówki 

 kleju gipsowego lub montażowego 

 gipsu szpachlowego 

 szpachli 

 tekturek 

 piłki do drewna 

 papieru ściernego 

 gruntu 

 wybranej farby 

 listwy startowej (jeśli montaż Paneli zaczynamy ponad poziomem podłogi) 

 gładzi gipsowej (do wyrównania powierzchni Paneli) 

 

Oczywiście niezbędne będą również wybrane prze Państwa Panele Ścienne 3D. Pamiętajmy, 

żeby wcześniej sprawdzić czy Panele nie są uszkodzone. W przypadku Paneli 3D wskazana 

jest tzw. aklimatyzacja paneli, czyli ułożenie ich na podłożu w pomieszczeniu, w którym mają 

być montowane, i pozostawienie na około 4 godziny w temperaturze pokojowej. 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZALECAMY DOKŁADNIE ZAPLANOWAĆ 

UKŁAD POWIERZCHNI NA KTÓREJ MAJĄ BYĆ UŁOŻONE PANELE, W TAKI 

SPOSÓB ABY OPTYMALNIE I PROPORCJONALNIE ROZMIEŚCIĆ KOMPOZYCJĘ 

BEZ DODATKOWEGO DOCINANIA PANELI. ZE WZGLĘDU NA GEOMETRIĘ 

WZORÓW ZALECAMY UŁOŻYĆ CAŁĄ KOMPOZYCJĘ NA PODŁODZE.  

KROK PO KROKU... 

1. Prosimy o dokładne sprawdzenie Paneli 3D przed przystąpieniem do realizacji, w celu 

wykluczenia ewentualnych ubytków niemożliwych do usunięcia po montażu.  

2. Panele należy układać na ścianę wysezonowaną, równą, twardą, suchą, czystą oraz 

oczyszczona z resztek kleju, olejów brudu i tłuszczów.  

3. Powierzchnia, na której będą montowane Panele powinna być uprzednio zagruntowana 

gruntem (oferowanym w naszych sklepach). Zalecamy również pokryć gruntem tył Paneli.  

4. Układanie zaczynamy od wypoziomowania ściany przez zamontowanie prostej listwy 

startowej od dołu na którą będziemy układać Panele, bądź bezpośrednio od podłogi, 

poziomując klinami dystansowymi.  



5. Panele 3D należy wyciągać z opakowań w pozycji pionowej (zalecamy aby delikatnie 

przeszlifować krawędzie paneli oraz koniecznie powierzchnię tylną paneli).  

6. Do montażu używamy odpowiedniego kleju do gipsu bądź płytek (oferowanych w naszych 

sklepach), używamy go według instrukcji dołączonej do opakowania kleju.  

7. Panele układamy w stanie surowym (niepomalowane, niezaimpregnowane).  

8. Po ułożeniu pierwszego rzędu i każdego kolejnego należy sprawdzić i wypoziomować 

ewentualne nierówności (np. przekładkami, klinami o grubości +/-1mm).  

9. Wysokość oraz szerokość Paneli 3D końcowych należy dociąć za pomocą piłki do drewna 

bądź metalu.  

10. Klej należy nanosić na wewnętrzną stronę Paneli punktowo i rozprowadzić tak aby 

dotrzeć do krawędzi Paneli.  

11. Po przyłożeniu do ściany należy dokładnie docisnąć Panel we wszystkich miejscach, na 

które był nałożony klej (szczególnie na krawędziach i narożnikach).  

12. Przy układaniu Paneli zalecamy, aby nałożyć na boki każdego z nich równomiernie klej 

gipsowy/gładź gipsową (oferowany w naszych sklepach w konkretnych grupach produktów), 

w celu uzyskania jednolitego łączenia między Panelami.  

13. Naddatek kleju należy rozciągnąć szpachelką po powierzchni łączenia dwóch Paneli, a 

następnie poczekać do całkowitego wyschnięcia w celu pierwszego przeszlifowania łączeń.  

14. W celu uzyskania jednolitej powierzchni na łączeniach między Panelami należy po 

uprzednim szpachlowaniu (pkt. 13) nałożyć gładź gipsową wyrównującą, następnie 

powierzchnię szlifujemy papierem o drobnej gramaturze do uzyskania jednolitej powierzchni.  

15. Po zakończonym montażu i wyschnięciu kleju należy wyczyścić powierzchnię Paneli z 

pyłu (ewentualne braki przeszpachlować).  

16. Po oczyszczeniu Paneli zalecane jest zagruntowanie (oferowanym w naszych sklepach) 

powierzchni Paneli w celu poprawienia ich właściwości użytkowych oraz zabezpieczenia 

przed chłonnością wilgoci.  

17. Tak przygotowaną powierzchnię Paneli możemy pomalować dowolną farbą do wnętrz 

odpowiednią do tego typu materiału.  

 

Satysfakcja i zachwyt efektem końcowym 

Brawo! Udało Wam się prawidłowo zamontować Panele Ścienne 3D w swoim mieszkaniu. 

Teraz możecie się zrelaksować i cieszyć ze wspaniałych efektów swojej pracy. Nie 

zapomnijcie pochwalić się znajomym :) 


