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Zamontować pierwszy rząd paneli wzdłuż linii. Należy 
pamiętać, że wszystkie nieruchome konstrukcje muszą 
mieć prześwit 10 mm. Podkład musi być idealnie prosty. 
Wszelkie nierówności ramy NALEŻY skorygować przed 
montażem.
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Panele sufitowe Forestia Premium wkręca się w rowek 
przy pomocy śruby do drewna. Użyć głowicy obniżającej 
3,0/35 mm lub jej odpowiednika. Odległość między 
śrubami musi wynosić 150 mm. Można także użyć 
zszywacza. Zszywki powinny być proste, mieć szerokość 
min. 10 mm, a długość nóżek powinna wynosić co najmniej 
35 mm. UWAGA! Należy starannie wyregulować ciśnienie 
w pistolecie zszywającym. Zszywki/śruby nie mogą być 
zagłębione, ale muszą pokrywać się z powierzchnią rowków.
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Aby zamontować ostatni panel, użyć łomu do dobicia 
profilu. Końcowa regulacja wymaga użycia prowadnicy.
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Rząd paneli nr 2. Uciąć pierwszy panel w drugim rzędzie 
paneli. Połączenia na krótszym boku paneli są przesunięte. 
Przykleić profil, a następnie zatrzasnąć.
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Na następnym panelu przykleić zarówno długi, jak i krótki 
bok. Pozostała część sufitu została zamontowana. Umieść 
wspornik sufitowy jak najbliżej krótszego profilu. Panel 
łatwiej zatrzaśnie się na swoim miejscu podczas 
korzystania z dobijaka.13

Sufit jest gotowy do malowania. 
Zalecamy farbę akrylową do sufitów 
100% o połysku 02. Nałożyć jedną 
warstwę, LEKKO przeszlifować 
połączenia papierem ściernym/
szklanym o ziarnistości 240. 
Następnie nanieść 1 lub 2 kolejne 
warstwy zgodnie z krajowymi 
wymogami estetycznymi dotyczącymi 
wykańczania powierzchni.
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Zamontować panele sufitowe zgodnie z kierunkiem padania 
światła. Możliwość montażu wzdłuż i w poprzek listew cc 
300 mm. Uważać na profil panelu. Podczas montażu należy 
sprawdzić profil pod kątem wad/uszkodzeń. Usterki paneli 
należy zgłaszać przed montażem. Jeżeli zainstalowane panele 
mają widoczne wady, reklamacje będą nieważne. Jeśli panel 
zostanie uszkodzony podczas montażu/po jego zakończeniu, 
należy go wymienić przed wyschnięciem kleju.
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Przygotować cały niezbędny sprzęt przed rozpoczęciem 
montażu.  W przypadku powierzchni sufitowych dłuższych niż 
8 m wymagana jest dodatkowa przestrzeń do rozszerzenia, 
min. 1,5 mm na metr sufitu. Panele sufitowe Premium 
montuje się na listwach o grubości co najmniej 30 mm lub 
bezpośrednio na istniejących panelach sufitowych. UWAGA! 
Prowadnice Forestia i dobijak są specjalnie dostosowane do 
profili na panelach sufitowych Premium.
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Przeciąć i zamontować następny panel. Pamiętać o 
sklejeniu krótkiego profilu. Zalecamy użycie kleju PVAc lub 
jego odpowiednika.
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Przechylić panele i zatrzasnąć profil na miejscu.
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Prowadnic Forestia należy używać od panelu nr 2. W celu 
uzyskania optymalnych rezultatów ważne jest, aby panele 
były równo ułożone względem siebie. Należy utrzymywać 
prowadnicę w profilu w razie używania dobijaka do 
dobijania paneli. (Należy uważać, aby podczas użytkowania 
prowadnica nie spadła).
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Zmierzyć i wyciąć pierwszy panel (szerokość panelu musi 
wynosić co najmniej 550 mm). Uważać na profil panelu. 
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Użyć podpory sufitowej do przytrzymania paneli podczas 
montażu. Aby uniknąć uszkodzenia profilu, gdy panel ma 
zostać zatrzaśnięty na swoim miejscu, należy użyć dobijaka 
Forestia. Dobijak jest dostosowany do profilu panelu. 

Odległość między środkami śrub 150 mm

member of

Niniejsze wytyczne dotyczą montażu sufitu Forestia Premium. Panel sufitowy jest dostarczany w rozmiarze 12 x 620 x 1220 mm z 4-stronnym profilem blokującym. UWAGA! Z panelami 
należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni oraz profili. Zawartość wilgoci w suficie Forestia Premium w momencie dostawy z fabryki wynosi 5-8%. Dlatego ważne 
jest, aby wilgoć w budynku była utrzymywana pod kontrolą za pomocą wentylacji i ogrzewania. Prace murarskie i tynkarskie należy zakończyć przed rozpoczęciem montażu 
sufitu Forestia Premium. Panele lekko się rozszerzają/kurczą przy zmiennej wilgotności. Można spodziewać się zmiany wymiarów panelu o około 1,0 mm/m przy zmianie wilgotności 
względnej powietrza od 30-60%. Obszar zastosowania Sufity Forestia Premium można montować tam, gdzie nie są wymagane materiały odporne na wilgoć (klasa klimatyczna 1). 
Możliwość montażu na listwach oraz na istniejącym suficie. Należy dopilnować, aby przed montażem podłoże było gładkie.  
 
Transport, przechowywanie, obchodzenie się z produktem
Podczas transportu i przechowywania panele należy chronić przed wilgocią. Panele należy przechowywać na stabilnym i płaskim podłożu z 3-5 listwami na paletę. W przypadku ułożenia 
kilku palet jedna na drugiej, listwy należy wyrównać tak, by były ułożone bezpośrednio jedna nad drugą. Panele należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym i pozwolić im na 
dostosowanie się do temperatury pokojowej. Minimum 3 dni.
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