
Montage handleiding:

Stap 1-a
Schoonmaken:
Maak de achterkant van je Sublimade
paneel goed schoon. Gebruik hiervoor
de pluisvrije doek en de ontvetter. 

Keuken- en Badkamer

Benodigheden:
- uw Sublimade paneel     - pluisvrije doek
- Bison Poly max®       - kitpistool + multitool
- ontvetter (huishoudammonia of wasbenzine)  - zeepwater

Voorbereiding: Zorg voordat je begint aan de klus dat je alle benodigde spullen bij de hand hebt. 

Stap 1-b
Maak vervolgens de wand
goed stof- en vetvrij.

“Tip!”
Pas het paneel van tevoren!

Oefen desnoods hoe je het het
gemakkelijkste kunt monteren.



Stap 2
Monteren:
Breng vervolgens de Bison Poly max®  aan in verticale strepen.
Houdt tussen de strepen een ruimte van circa 15cm aan.

Breng alleen verticale strepen aan om insluiting van vocht en daardoor
doorslaande vochtplekken te voorkomen

Begin en eindig circa 5cm van de randen.
Dit voorkomt dat er Bison Poly Max®  achter uw Sublimade paneel vandaan komt.

Stap 2b
Plaats het paneel binnen 10 minuten tegen de muur.

Stap 3
Breng het paneel in positie en druk
deze goed aan.

Je kunt eventueel afstandhouders gebruiken
om het paneel op de juiste positie te houden.

Na 2 uur is het paneel gereed om af te dichten.



Stap 4
Achterwand afdichten:
Begin met werken vanuit een hoek,
richt de schuine kant van de spuitmond
naar beneden en maak een vloeiende beweging.

Gebruik indien nodig een nieuwe
spuitmond voor de juiste diameter. 

Stap 5-a
Dompel de multitool in zeepwater.

Stap 5-b
Afstrijken:
Strijk de kitnaad binnen 10 minuten glad
met de multitool of met je duim.

Bij het gebuik van een multitool moet je de
holle kant naar boven houden om de overtollige
kit op te vangen.

“tip” 
Om langere kitranden eenvoudig te bevochtigen

kun je gebruik maken van een plantenspuit. 



Stap 6
Het resultaat! Geniet van het prachtige nieuwe aanzicht van je Sublimade keuken of badkamer!

Het resultaat!


