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PANELE MODI



Rewers zabezpieczony finalnie gruntem 
podkładowym na bazie nitrocelulozy.

  

Elementy mosiężne klejone, satynowane, 
zabezpieczone lakierem bezbarwnym.

Rewers płytek nacięty (rowkowany) w celu 
zwiększenia powierzchni klejenia oraz w celu 
niwelowania naprężeń (w tym naprężeń 
desorpcyjnych).

MATERIAŁ 

Wykończenie powierzchni gładkie, olejowane 
środkiem nasycającym, impregnującym, na bazie 
dyspersji rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej.

Listwa z mosiądzu: wymiar 2x6mm.

Sklejka liściasta z fornirem dębowym, w klasie 
jakości I. Wymiar 60x60cm
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                        MODUŁY

      Pięć modułów M4R, M2R, M4L, 
M2L oraz pusty M1, pozwala stworzyć, 
INDYWIDUALNE kombinacje łączenia, 
przy zachowaniu linii słojów drewna..M4R

M4L M2L

M2R



MONTAŻ

W celu zachowania ciągłości wzorów na płytkach, oraz zapobieganiu efektom naprężeń spowodowanych 
wodą higroskopijną, należy zastosować szczelinę dylatacyjną o szerokości 2mm – zalecane zastosowanie 
dystansów do glazury.

Stosować uniwersalne kleje montażowe, jednoskładnikowe, wyciskane z kartusza, tworzące elastyczną 
spoinę o wysokiej sile spajania wstępnego (bez potrzeby podpierania).

DOCINANIE

KLEJENIE

Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Stosować się do zaleceń producenta kleju.

Spoiny dylatacyjnej nie należy wypełniać.

Zaleca się docinać płytki wzdłuż słojów, nową (ostrą) tarczą uniwersalną (drewno-metal) o drobnych 
zębach, z zachowaną szczególną ostrożnością przy odcinaniu elementów mosiężnych (ryzyko odklejenia 
się).

Otwory wykonywać otwornicą do drewna o drobnych zębach skrawających.

KONSERWACJA
Zabrudzenia usuwać lekko zwilżoną ściereczką z dodatkiem łagodnych środków czyszczących (np. mydła), 
czyszcząc wzdłuż słojów.
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                                ZASTOSOWANIE

Panele drewniane MODI, przeznaczone są na ściany,
 w pomieszczeniach o wilgotności nieprzekraczającej 65%, 
nie narażonych na długie i silne nasłonecznienie,

Odporność na: UV, Klasa ścieralności AC2/AC3

PAKOWANIE

Panele drewniane MODI,
pakowane są według poszczególnych wzorów po 4szt,
w kartonie.
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