Så sätter du upp WoodUpp trävägg
Ytan du ska fästa träpanelen på ska vara så platt som möjligt. Woodupp är flexibel vilket gör det
användbart på de flesta ytor.
1. Förbered väggen för Woodupp
Ta bort alla spikar och skruvar.
Ta bort alla oegentligheter som lös färg eller massa.
Rengör ytan med vatten och tvål för att avlägsna smuts och damm.
Se till att ytan är helt torr.
2. Placera limmet på träpanelerna
Klipp av en liten del av rörets spets så att du applicerar ca. 3-4 mm bred remsa av lim.
Applicera en remsa i topp och botten och 3-4 punkter i mitten, som visas på bilden. Håll alltid limmet
minst 1 cm från kanten. Vid stora oregelbundenheter kan du ta lite mer lim.
Inom de första 5 min. kan du fortfarande ta ner panelerna igen om ett fel har gjorts. Kom ihåg bara
att applicera nytt lim innan du installerar om panelen igen. Efter 1-2 timmar kommer panelerna att
vara fasta och efter 24 timmar har klistret helt torkat.

3. Montera WoodUpp panelerna
WoodUpp har många naturligt förekommande egenskaper som färgvariation, knutar och märken etc.
Alla dessa egenskaper hjälper till att ge det naturliga och rustika utseendet.
För bästa resultat, överväg följande:
Har flera olika paneler tillgängliga så att du kan välja vilken du vill sätta upp under monteringen.
Blanda färg, struktur och knutar för att skapa ett varierande mönster.
Rita din referenslinje:

Rita referenslinjen med hjälp av ett vattenpass för att få en så rak linje som möjligt.

Starta med att sätta upp en panel på vardera sida om referenslinjen som på bilden.

Fortsätt att montera paneler utifrån båda sidor av referenslinjen.

Fortsätt att bygga upp längs med linjen.

Fortsätt lägga paneler från sida till sida. Såga panelerna för att passa ytan och de intillagda
panelerna.

Nu är din WoopdUpp vägg klar!

