Obkladové panely a lišty ABITIBI & ABITIBI Plus
Vážení zákazníci,
dostávají se Vám do rukou obkladové panely a lišty ABITIBI a ABITIBI Plus. Uvedený sortiment
představuje rozsáhlou nabídku panelů s povrchovou úpravou dřeva, cihly, kamene a obkladaček.
V sortimentu ABITBI naleznete také lišty, k dispozici v celkem třech barvách, dále plastové
zakončovací lišty a speciální lepidla NOVEX 100 a NOVEX 101.

INSTALAČNÍ NÁVOD
Před započetím práce umístěte panely ABITIBI nebo ABITIBI Plus
do místnosti, ve které budou následně instalovány. Do prostorů
s normální vlhkostí doporučujeme umístit panely 24 hodin před
započetím práce. V místnostech s větší vlhkostí, v suterénech
nebo nevytápěných místnostech, je třeba panely ponechat 48
hodin před samotnou instalací. Panely rozestavte podél stěn tak,
aby obě strany byly volně přístupné vzduchu.
Panely jsou určeny pouze k vnitřnímu použití.

Panely s dekorem dřeva, kamene a cihly
- lepidlo naneste na panel v dostatečném množství a nechte cca 4
min zaschnout, poté přiložte a přitiskněte ke zdi
- instalaci provádějte vždy pomocí lepidla NOVEX 100
- panely s dekorem dřeva, kamene a cihly nejsou vhodné na
místa, kde dochází k přímému styku s vodou!

Panely s dekorem obkladaček (mimo ABITIBI Plus)
- lepidlo nanášejte v pravidelném hustém vlnovci ze strany na
stranu připravené plochy, stejně tak na zadní stěnu panelu, kde
lepidlo důkladně rozetřete stěrkou do všech krajů a rohů desky
-následně umístěte panel na požadované místo tak, aby mezi
jednotlivými panely vznikla stejná mezera, jako je spára mezi
obklady. Mezeru vyplňte silikonovou hmotou pro dojem spáry
-instalaci provádějte pomocí lepidla NOVEX 100 a těsnící
silikonové hmoty (viz. Návod k použití)
- panely ABITIBI s dekorem obkladaček lze při dodržení
technologického postupu použít v místech, kde dochází k
přímému styku s vodou

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ŘÁDNĚ PROSTUDUJTE INSTALAČNÍ NÁVOD, PŘI JEHO
NEDODRŽENÍ ZANIKÁ NÁROK NA REKLAMACI!
PŘI PRÁCI NEKUŘTE, NEPOUŽÍVEJTE LEPIDLO V BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ A ZAJISTĚTĚ
DOSTATEČNÝ PŘÍSUM ČERSTVÉHO VZDUCHU
Důležité: dříve než začnete s instalací, zkontrolujte, zda mají všechny panely stejný barevný odstín
Pracovní pomůcky: pracovní stůl, vodováha, jemná pila s drobnými zoubky, vrtačka, tlaková pistole
na těsnící hmoty, vroubkovaná stěrka.
Materiál: dostatečný počet panelů ABITIBI nebo ABITIBI Plus, lepidlo NOVEX 100 kartuše 310 ml (2 –
4 kartuše na jeden panel), prvotřídní silikonový tmel pro sanitární účely, lišty ABITIBI & ABITIBI Plus
(doporučujeme především do sprchových koutů a van)
Příprava: panely se musí přizpůsobit prostředí, ve které budou instalovány. Do místnosti je proto
přineste 24 hodin před započetím práce. Rozestavte panely po jednom podél stěn tak, aby obě strany
byly volně přístupné vzduchu. V místech s větší vlhkostí, v suterénech nebo nevytápěných prostorách
je třeba před obložením panely pro přizpůsobení ponechat v těchto místnostech 48 hodin.

I.

Instalace panelů ABITIBI & ABITIBI Plus s povrchovou úpravou dřeva, cihel a kamenů

Příprava zdi: povrch zdi musí být pevný, hladký, čistý a suchý. Odstraňte tapety, staré barvy a malby,
nebo poničené omítky, malé kazy opravte a místa s velkými kazy odstraňte. Při instalování na nové
zdivo počkejte, až důkladně proschne.
Upevnění desky:
Panely ABITIBI a ABITBI Plus přednostně doporučujeme instalovat za pomoci lepení, desky však
můžete upevnit i za pomocí roštu a hřebíků.
Lepení: použijte výhradně lepidlo NOVEX 100 v kartuši 310 ml
Lepidlo nanášejte na panel v dostatečném množství a nechte krátce zavadnout. Poté panel přiložte a
pečlivě přitiskněte ke zdi.
Umístění prvního panelu: správné umístění prvního panelu je klíčem k úspěšnému zvládnutí celé
obkladové práce.
Postupujte přesně podle těchto instrukcí:
a) vždy začněte v rohu
b) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svislá
c) dodržujte dostatečné mezery
d) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI

Obložení: v případě silně poškozené nebo nerovné zdi, umístěte na zeď podložné lišty. Na místech,
která si to vyžadují, odstraňte nerovnosti, aby konečným výsledkem byl absolutně rovný povrch.
Desky můžete připevnit pomocí hřebíků a lepidla.
Postupujte přesně podle těchto instrukcí:
a) vždy začněte v rohu
b) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svislá
c) dodržujte dostatečné mezery
d) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI
Parotěsná zábrana: je nezbytná jen v případě, že instalujete obložení na zdivo nebo do suterénních
místností přibíjením na dřevěný rošt, kde fólie visí volně ve vytvořené mezeře. Jestliže je omítka nebo
zdivo mokré, počkejte, dokud důkladně neproschne.
Údržba: k čištění stačí použít vlhký hadřík, mýdlo a voda.

II.

Instalace panelů ABITIBI & ABITIBI Plus s povrchovou úpravou obkladaček na místa, kde
nedochází k přímému styku s vodou

Příprava zdi: povrch zdi musí být pevný, hladký, čistý a suchý. Odstraňte tapety, staré barvy a malby,
nebo poničené omítky, malé kazy opravte a místa s velkými kazy odstraňte. Při instalování na nové
zdivo počkejte, až důkladně proschne. Ideálními povrchy jsou sádrokartonové desky, překližky a
azbestocementové desky.
Upevnění desky:
Lepení: použijte výhradně lepidlo NOVEX 100 v kartuši 310 ml
Položte panel lícem dolů - chraňte přitom jeho povrchovou úpravu. Lepidlo nanášejte v pravidelném
hustém vlnovci ze strany na stranu na zadní stěnu panelu, rozetřete důkladně stěrkou do všech krajů
a rohů desky, nenechte zaschnout. Ve chvíli, kdy lepidlo lehce zavadne, umístěte desku na zeď a
pevně ji přitiskněte. Pracujte od středu ke krajům. Výsledkem musí být dokonalé přilnutí desky celou
plochou. Odstraňte přebytečný tmel a lepidlo z povrchu pomocí technického benzinu. Nepoužívejte
rozpouštědla na laky.
Postupujte přesně podle těchto instrukcí:
a) vždy začněte v rohu, zarýsujte na zeď svislice, které označí budoucí umístění panelů. Pro zajištění
stejné výšky si narýsujte navíc ještě jednu čáru horizontální. Nezapomeňte ponechat 3 mm mezeru
mezi jednotlivými deskami pro těsnící silikon.
b) přesně si vyměřte a naznačte na panelech místo pro vyříznutí otvorů pro napojení baterií a
odpadů. Po předvrtání zvětšete otvor na požadovaný rozměr vhodným nástrojem. Před nanesením
lepidla přiložte panel „nasucho!“ a překontrolujte (stejný postup pro elektrické vedení).

c) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svislá
d) mezi jednotlivými deskami nechte mezeru o velikosti šíře spáry mezi obklady. Nejprve spáry
vyčistěte technickým benzinem a poté je vyplňte bílou kvalitní silikonovou těsnící hmotou, aby vznikl
dojem kachlíkové spáry. Hrany panelů po obvodu i v místě spojů musí být ze spodní strany dobře
přilepeny, aby zabránily průniku vody pod panel. Někteří instalatéři hrany panelů s obkladačkami
ošetřují ještě vodním sklem. Dobrým pomocníkem při spárování jsou vhodné zbytky (přířezy)
z obložení, které se dávají mezi panely.
e) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI
Poznámka: jestliže nepředpokládáte instalaci obkládačkových panelů do vlhkého prostředí, můžete
tento panel položit svisle i vodorovně (týká se např. mezi pracovní desku a horní skříňky kuchyňské
linky atd.).
Údržba: k čištění stačí použít vlhký hadřík, mýdlo a voda. Nepoužívejte tekuté písky a podobné
prostředky, kterou mohou narušit povrchovou úpravu panelu.

III.

Instalace panelů ABITIBI ve sprchových a vanových koutech

Prostory s vysokou vlhkostí: pro zachování vodotěsnosti celého obložení použitého v prostorách
s vysokým procentem vlhkosti (jako např. vanové a sprchové kouty), je obzvlášť důležité důkladné
utěsnění všech deskových hran. Utěsňujte výhradně prvotřídním čistým bílým sanitárním silikonem.
Obzvláštní pozornost vyžaduje okolí vodovodních trubek.
Upozornění: před spárováním vyčistěte mezery technickým benzinem. Dříve než začnete utěsňovat,
nechte lepidlo do druhého dne proschnout. V opačném případě by mohlo dojít k odbarvení těsnícího
prostředku. Před tmelením vany ji napusťte vodou. Toto může způsobit ještě drobný pohyb, takže
mezera může být řádně vyplněna silikonem, což zajistí dobré utěsnění.
Sprchové kouty: neinstalujte obložení sprchových koutů širších než 1,2 m (šíře panelu). Spoje mezi
panely s výjimkou rohů jsou nepřípustné. Rohy musí být důkladně utěsněny, stejně jako horní a dolní
hrany desek a okolí vodovodních trubek. Před řezáním panelu si uvědomte, že je nezbytně nutné
ponechat místo pro těsnící hmotu.
Upevnění desky:
Lepení: použijte výhradně lepidlo NOVEX 100 v kartuši 310 ml
Položte panel lícem dolů - chraňte přitom jeho povrchovou úpravu. Lepidlo nanášejte v pravidelném
hustém vlnovci ze strany na stranu na zadní stěnu panelu, rozetřete důkladně stěrkou do všech krajů
a rohů desky, nenechte zaschnout. Ve chvíli, kdy lepidlo lehce zavadne, umístěte desku na zeď a
pevně ji přitiskněte. Pracujte od středu ke krajům. Výsledkem musí být dokonalé přilnutí desky celou
plochou. Odstraňte přebytečný tmel a lepidlo z povrchu pomocí technického benzinu. Nepoužívejte
rozpouštědla na laky.

Postupujte přesně podle těchto instrukcí:
a) vždy začněte v rohu, zarýsujte na zeď svislice, které označí budoucí umístění panelů. Pro zajištění
stejné výšky si narýsujte navíc ještě jednu čáru horizontální. Nezapomeňte ponechat 3 mm mezeru
mezi jednotlivými deskami pro těsnící silikon.
b) přesně si vyměřte a naznačte na panelech místo pro vyříznutí otvorů pro napojení baterií a
odpadů. Po předvrtání zvětšete otvor na požadovaný rozměr vhodným nástrojem. Před nanesením
lepidla přiložte panel „nasucho!“ a překontrolujte (stejný postup pro elektrické vedení).
c) řezejte, označujte a upravujte pouze vnitřní hranu, vnější hrana musí zůstat svislá
d) mezi jednotlivými deskami nechte mezeru o velikosti šíře spáry mezi obklady. Nejprve spáry
vyčistěte technickým benzinem a poté je vyplňte bílou kvalitní silikonovou těsnící hmotou, aby vznikl
dojem kachlíkové spáry. Hrany panelů po obvodu i v místě spojů musí být ze spodní strany dobře
přilepeny, aby zabránily průniku vody pod panel. Někteří instalatéři hrany panelů s obkladačkami
ošetřují ještě vodním sklem. Dobrým pomocníkem při spárování jsou vhodné zbytky (přířezy)
z obložení, které se dávají mezi panely.
e) pokud je třeba, použijte lišty ABITIBI
Údržba: k čištění stačí použít vlhký hadřík, mýdlo a voda. Nepoužívejte tekuté písky a podobné
prostředky, kterou mohou narušit povrchovou úpravu panelu.

Spotřeba lepidel:
Panely:
2 a více kartuší NOVEX 100 na 1 panel (imitace cihla, kámen, dřevo) do běžného vnitřního prostředí.
3 a více kartuší NOVEX 100 na 1 panel (obkladačka) do vlhkého prostředí
Lišty:
1 kartuše NOVEX 101 6 mm proužek lepidla cca 9,75 m
2 kartuše NOVEX 101 6 mm proužek lepidla cca 27 m
V případě, že si na instalaci nevěříte, seznam námi doporučených instalačních firem naleznete na
webu www.novex.cz

