
Pintakäsittely  
Paneelit on peittomaalattu tehtaalla kolmelta sivulta vesiohen-
teisella valkopigmentoidulla maalilla. Näin käsitellyissä tuot-
teissa ei tule näkyviin häiritsevää, vaaleata raitaa ponttiliitok-
sessa, vaikka paneeli kutistuisi sisäilman suhteellisen kosteu-
den alentuessa.

Varastointi
Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. 
Avaa paneeliniput vasta asennuksen edetessä. 

Asennus
Sisäverhoukseen käytettävien paneeleiden kosteuspitoisuudeksi 
suositellaan maksimissaan 16 %. Foliopakattujen paneeleiden tu-
lee antaa tasaantua asennustilan olosuhteisiin paketeissaan kaksi 
vuorokautta. 

Verhouksen alla käytetään esim. 22x50 tai 25x50 koolausrimaa, jo-
ka kiinnitetään joko pystyyn tai vaakaan paneloinnin suunnasta 
riippuen. Tarkista koolauksen suoruus vesivaa’alla ja oikaise tarvit-
taessa kiilojen avulla. 

Märkätiloissa tulee paneelin takana olla tuuletusväli, joka tehdään 
rimojen avulla. Vaakarimoitukseen jätetään eri kohdille ilmavir-
tausaukkoja. 

Paneelit kiinnitetään koolaukseen naulaamalla tai ruuvaamalla. 

Helpoin tapa on tehdä se piilonaulauksena urospontista viimeis-
telynaulaimen avulla. Jos sellaista ei ole, voidaan käyttää vasaraa 
ja tuurnaa. Nauloja tulee joko yksi tai kaksi koolausriman kohdalle 
paneelin leveydestä ja paksuudesta riippuen. Yli 145 mm leveät pa-
neelit suositellaan kiinnitettäväksi päältä ja tällöin ruuvikiinnikkeil-
le porataan reiät paneeliin etukäteen.

Täydelliset asennusohjeet löytyvät osoitteesta: www.puuinfo.fi/jul-
kaisut-kuluttajille.

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuinen 
syy- ja oksarakenteeltaan. Tuote on lajiteltu RT-kortin 21-10978 
mukaisesti. Tarkistathan ennen asennusta, että tuote vastaa tilaa-
maasi laatua. Tuotteissa ilmeneviin virheisiin voidaan vedota vain 
ennen niiden asennusta.

Huolto
Huolloksi suositellaan kevyttä hiontaa ja sen jälkeen käsittelyä 
valitulla aineella.

Hävittäminen
Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hä-
vittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä si-
säilmaan, eikä tuote sisällä myrkkyjä tai haitallisia kemikaaleja. 
Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.

Tuotetiedot 
                               

Puulaji Mänty, oksaton A-laatu
Profiili  STS, 4 mm:n rako
Mitta  15 x 95 / 120 / 145 mm, päätypontattu
Menekki  Nettomenekki 11,5 / 9,1 / 7,58 jm/m2 

Paketointi  6 kpl
Käyttökohteita Kattojen ja sisäseinien puuverhous,   
 myös kosteat tilat (ei suoraa vesikontaktia)

Lisätietoja Puumerkistä, puh. 020 745 0500 tai www.puumerkki.fi

Siistit jatkokset, 
vähemmän hukkapaloja.

Peittomaalattu ja päätypontattu 
oksaton mänty (EM)
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