
      
PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

do poprawnego montażu:
- Wetwall SEAL

- Listwy przypodłogowe

- Listwy narożne
- Wkręty- ŚcierkiUWAGA! PRZED przystąpieniem do

montażu TRZEBA przeczytać całą

instrukcję.
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Ill. 2

Ill. 1

1) W strefach suchych listwy 
przypodłogowe nie są wymagane, za-
lecamy jednak stosowanie ich w całym 
pomieszczeniu. Listwę dopasować do 
górnej krawędzi podłogi (60-80 mm). 
Membranę posmarować 25 mm powyżej 
górnej krawędzi. Za górną krawędzią 
listwy wykonać odpowiednie mocowanie 
wkrętami. Montaż zawsze zaczynać od 
rogu.

2) Przed przykręceniem listwy 
przypodłogowej nałożyć szpachlówkę 
Smartpanel Wetwall SEAL pomiędzy 
membraną a listwą przypodłogową/
górną krawędzią. Uwaga! SEAL 
nakładać poniżej otworów na wkręty 
do listwy przypodłogowej. Pamiętać o 
odtłuszczeniu listew przed montażem.

  Ill. 3

3)  Przed przykręceniem listwy 
przypodłogowej upewnić się, że jest ona 
wypoziomowana. Jest to bardzo ważne dla 
uzyskania dobrego rezultatu.

5) Jeśli w pomieszczeniu 
są płytki, zabezpieczyć SEAL dolną 
krawędź listwy przypodłogowej, aby 
woda nie pozostawała na górnej 
krawędzi płytek.
Zadbać o użycie wystarczającej ilości 
SEAL w narożnikach.

  Ill 4

4) Przykręcić listwę przypodłogową 
za pomocą dołączonych wkrętów, 
wykorzystując nawiercone otwory.

WSZYSTKIE cięte powierzchnie na płycie należy 
ZAWSZE uszczelniać za pomocą Smartpanel Wetwall 
SEAL.

Do mocowania wkrętami w 
tylnej ścianie warto zastosować 
Ergoboard 18 mm.

Installation of wall panels

6) Ilustracje przedstawiają rozwiązania do rozpoczęcia pracy przy drzwiach 
lub narożniku wewnętrznym. Wariant 6b stosuje się tylko z 2-częściową 
listwą narożną wewnętrzną.

 Ill. 9

9) Ustawić płytę tak, aby 
stykała się ze słupkiem po prawej stro-
nie. Przed montażem płytę dokładnie 
wypoziomować. Przykręcić płytę na 
górze i w rowku. Maks. odległość między 
wkrętami to 200 mm.

 Ill. 12

11) W przypadku montażu płyt w 
strefie mokrej zastosować do połączeń  
Smartpanel Wetwall SEAL. SEAL nałożyć 
nad rowkiem (jak pokazano na ilustracji). 
Wszystkie cięte powierzchnie na płycie 
zawsze uszczelniać za pomocą Smartpan-
el Wetwall SEAL. Zob. opis strefy mokrej 
na ilustr. 22.

      Ill.  13

13) Połączyć płyty. Spryskać Wetwall 
CLEAN, po czym usunąć nadmiar SEAL 
za pomocą szpachelki Smartpanel Wet-
wall. Wytrzeć powierzchnię ściereczkami 
Smartpanel Wetwall WIPES. 

 Ill. 8

8) Przed przykręceniem płyty u 
góry upewnić się, że jest ona w pionie. Za-
leca się wykonanie wstępnego nawierce-
nia w górnej części płyt.
Płyty zawsze montować ku prawej stro-
nie, aby mieć pewność, że krawędź oka-
pnika zwrócona jest do dołu.

  Ill. 7

  Ill. 10

10) Wcisnąć następną płytę na mie-
jsce. Przykręcić płytę na górze i w rowku. 
Maks. odległość między wkrętami to 200 
mm. Dolny wkręt musi znajdować się 200 
mm od listwy przypodłogowej.

7) Wkręcić część 1 wewnętrznej 
listwy narożnej. Jeśli narożnik nie jest w 
pionie, dostosować płytę do odchylenia. 
Przeciąć płytę tak, aby odpryski znalazły 
się z tyłu. Zbyt długie płyty zawsze 
przycinać od góry, aby zapewnić okapnik 
na dole oraz uwzględnić wzór płytek.

12) Nałożyć wystarczającą ilość  
Wetwall SEAL, tak aby wypełnić całą 
długość łączenia.

 Ill. 11
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Aby zapewnić prawidłowy montaż i osiągnąć 
wodoszczelność należy zastosować odpowiednie 
akcesoria montażowe.
Przed montażem płyty należy aklimatyzować przez 
okres 3 dni.

W przypadku renowacji lub montażu na ścianie z 
istniejącą paroizolacją należy zawsze przebić lub 
usunąć paroizolację.



Przybliżone zużycie materiału:
- 13 wkrętów na jedną płytę
- 1 tuba szpachlówki na 5 płyt

  Ill.  22

 Ill.  20

Ill.  14

Instalacja wodna
14)  Zmierzyć i wywiercić otwór 
na przejście rury. Otwór musi być o 5 
mm większy niż sama rura. Postępować 
zgodnie z instrukcjami producenta.  
Wszystkie cięte powierzchnie na płycie 
ZAWSZE uszczelniać za pomocą Wet-
wall SEAL.

  Ill.  15

15) Przed przystąpieniem do 
montażu przyłącza do systemu „rura 
w rurze” zapoznać się z instrukcją 
montażową producenta przyłącza.

  Ill. 16

Narożnik zewnętrzny
16)  Upewnić się, że listwa 
przypodłogowa jest zamontowana 
zgodnie z ilustracją.

  Ill.  17

17) Dopasować płyty do 
zewnętrznego narożnika. Docisnąć 
zewnętrzny narożnik listwy na płycie 
wykończeniowej od pierwszej ściany. 
Jeśli narożnik znajduje się w strefie 
mokrej, nałożyć Smartpanel Wetwall 
SEAL po obu stronach listwy przed um-
ieszczeniem jej na płycie. Ważne jest, 
aby SEAL wychodziła na całej długości 
złącza, pomiędzy listwą a płytą.

Ill.  18

18) Docisnąć listwę do ściany, a 
następnie przymocować ją za pomocą 
dołączonych do zestawu wkrętów, 
wykorzystując nawiercone w niej 
otwory. 

  Ill.  19

19) Następnie wsunąć drugą 
płytę do listwy. Jeśli narożnik znajduje 
się w strefie mokrej, upewnić się, 
że SEAL wychodzi na całej długości 
łączenia.

21) Ponowne uszczelwewe listwy 
przypodłogowej
22) Po kilku dniach sprawdzić fugi na 
listwie przypodłogowej i w razie potrzeby 
wykonać ponowne uszczelwewe.
Wszystkie fugi wymagają regularnej kon-
troli wzrokowej i – w razie stwierdzenia 
uszkodzeń lub przebarwień – wymiany.

20) Po wykończeniu pomieszc-
zenia otwór między płytą a listwą 
przypodłogową uszczelnić Wetwall SEAL.  
Umieścić taśmę maskującą na płycie 2-3 
mm nad dolną krawedzią, tak aby SEAL 
znalazła się między listwą przypodłogową 
a krawędzią płyty. Upewnić się też, że 
w miejscu styku listwy przypodłogowej 
z górną krawędzią posadzki jest 
wystarczająca ilość SEAL. Usunąć nadmiar 
SEAL.

  Ill.  20

Sealant

Akcesoria Wetwall:

Filmy montażowe i animacje znajdziesz na 
smartpanel.no/en lub na YouTube

Aby uzyskać zatwierdzenie, montaż należy 
wykonać zgodnie z postanowieniami art. 17 § 
13-15 TEK „Pomieszczenia mokre i pomieszc-
zenia z instalacjami wodnymi”.
Jeśli Wetwall ma pełnić funkcję paroizolacji, 
panele należy montować jak w strefie mokrej.

NB!

22) 22) Standard pomieszczeń mokrych w budownictwie:

wskazówki montażowe: Smartpanel WETWALL
Idealne podłoże do montażu Smartpanel Wetwall jest ergoboard, płyta wiórowa, płyta OSB itp.

Jeśli deski są montowane na słupkach, należy zachować szczególną ostrożność podczas mocowania w pobliżu 
różnic poziomów/stopniowania podłoża. Skrzynki przylaczeniowe i tym podobne musza byc zamontowane w scianie przed 

wczesniejszym montazem paneli Wetwall.
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