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ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen 
niiden asentamista.

fax +358 10 279 7007
www.listatalo.�

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain 
sisäkäyttöön. 

Se ei saa joutua suoraan kosketukseen kosteuden 
kanssa.

Melamiinipinnoitettu paneeli ei sovellu käytettäväksi 
kattolämmityksen kanssa.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava ta-
saantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus 
tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 ˚C ja ilman suh-
teellinen kosteusprosentti alle 50 %.

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n panee-
lissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen 
pinnat samaan tasoon.

Suosittelemme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimel-
la (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää, 1 
mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kui-
tenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla 
olevaa kosteussulkumuovia. 

Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin pitkälle 
työntyvään alahuuleen.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi n. 15 
mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden takia.

Pituussuunnassa tulee jättää 4 metrin välein 5 mm:n 
liikuntasauma. Älä kiinnitä valaisimia tai muita paina-
via esineitä suoraan kattopaneeleihin, vaan käytä 
koolauskohtia.
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APPLICATION INSTALLATION

BEFORE INSTALLATION

Ceiling or wall panel. The panel is intended for indoor 
use only.

Direct contact with moisture must be prevented.

The melamine-coated panel is not suitable for use 
with ceiling heating.

Always allow the panel temperature and humidity to 
stabilise prior to installation.

Keep the panels at the intended installation premises 
for 2-3 days. The room temperature must be around 
20°C and relative air humidity less than 50%.

The recommended frame element interval is  
300 mm for 8 mm panels and 400 mm for other 
panels. Install frame elements with surfaces in the 
same plane.

We recommend fastening by pneumatic nailer/
stapler (pressure approx. 4 kg). Use at least 9 mm 
wide, 1 mm thick, and approx. 25-30 mm long 
staples. However, make sure the staples cannot 
penetrate the plastic vapour barrier under the 
frame.

The staples are shot diagonally into the protruding 
lower lip of the groove.

Leave an expansion gap between the wall and 
panelling, approx. 15 mm. The panel may expand 
because of humidity variations.

Longitudinally, provide a 5 mm expansion joint 
every 4 metres. Do not attach lamps or other heavy 
objects directly to the ceiling panels; use the frame 
elements.

INSTALLED PRODUCT = APPROVED PRODUCT

Any manufacturing faults discovered in the panels must be notified before their 
installation.

ATTENTION!

Tel. +358 10 279 7000

MDF, white ash, melamine

5 pc./package

10.4 m/package

1.7 m²/package

Consumption 6.1 m/m²
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