
INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI STYROPIANOWYCH MYWALL 3D 

Szanowny Kliencie dziękujemy za zakup naszych dekoracyjnych paneli 3D.
Zapoznaj się z instrukcją montażu i odmień swoje wnętrze w krótkim czasie. 

Potrzebne narzędzia: 
Potrzebne elementy do prawidłowego montażu:
• Nożyk do tapet
• Miarka
• Poziomica
• Ołówek
• Grunt 
• Klej montażowy do styropianu
• Wypełniacz akrylowy (opcjonalnie)
• Farba akrylowa lub lateksowa - (opcjonalnie)
• Krzyżyki dystansowe maks. 3 mm (opcjonalnie)

Panele należy wyjąć z opakowania i odczekać minimum 4 h w celu aklimatyzacji produktu do 
temperatury otoczenia. Przed montażem panele rozłożyć na płaskiej powierzchni w celu 
dopasowania wzoru  oraz sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych, które 
mogły powstać min. w transporcie. Panele zamontowane na ścianie bądź suficie nie podlegają 
reklamacji. 

Krok: 1 Przygotowanie powierzchni.
Panele przeznaczone są do montażu na powierzchniach, czystych, suchych i wolnych od luźnych 
zanieczyszczeń. Wszelkie otwory w podłożu zaleca się wypełnić przed montażem uniwersalną 
masą szpachlową. Jeśli powierzchnia ściany pokryta jest drewnem, tworzywem sztucznym lub 
lakierowana, należy ją uprzednio zmatowić drobnym papierem ściernym.
Tak przygotowane podłoże, zaleca się zagruntować ogólnie dostępnymi na rynku gruntami. 

Krok: 2 Rozmieszczenie paneli.
Przed przystąpieniem do montażu, należy zaplanować odpowiednie rozmieszczenie paneli na 
ścianie w całości lub jej fragmencie oraz zwrócić uwagę na kierunkowość wyklejanego wzoru. 
Zaleca się przygotowanie szkicu dla lepszego zobrazowania efektu. Za pomocą poziomicy i ołówka 
wyznaczyć kontur całego projektu na wyklejane powierzchni. 

Krok: 3 Przycinanie
W przypadku docinania paneli należy użyć nożyka do tapet. Należy odmierzyć odpowiednią 
długość odcinka do przycięcia i precyzyjnym ruchem odciąć pożądany fragment. 

Krok: 4 Montaż paneli na ścianie. 
Panele należy przyklejać bezpośrednio do ściany za pomocą wielofunkcyjnego kleju do styropianu. 
Klej rozprowadzać równomiernie na wyklejanej powierzchni, nakładając go na obszarach panelu 
punktowo lub po całości 2-3 mm od krawędzi bocznej (rewers panelu) oraz na krawędziach styku 
paneli. Tak przygotowany panel docisnąć delikatnie do wyklejanej powierzchni.  Nadmiar kleju 
usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. Podczas montażu, należy upewnić się, czy wszystkie 



krawędzie odpowiednio przylegają do powierzchni w trakcie procesu montażu.  W przypadku 
pojawienia się ewentualnych szczelin na łączeniach paneli zaleca się nałożenie np. wypełniacza 
akrylowego w tych miejscach. Opcjonalnie klejenie paneli można wykonać stosując krzyżyki 
dystansowe o grubości maks. 3 mm. Powstałe szczeliny należy wypełnić masą akrylową oraz 
zniwelować plastikową szpachelką jej nadmiar w celu uzyskania efektu jednolitej powierzchni 
dekoracyjnej. 

Krok: 5 Malowanie.
Przed przystąpieniem do malowania zaleca się odczekać minimum 24 h celem wyschnięcia kleju i 
wypełniacza akrylowego. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się dwukrotnie pomalować 
ogólnodostępnymi na rynku farbami akrylowymi lub lateksowymi do wnętrz. 

UWAGA: 
! Nie dociskaj paneli na siłę do ściany z racji iż mogą się uszkodzić. 
! Maluj farbami sprawdzonymi, dobrej jakości w celu uzyskania dobrego krycia. 
! Wybieraj klej do styropianu, najlepiej kup u nas z racji, że jest dopasowany odpowiedni do 
produktów
! Pamiętaj aby przy przycinaniu paneli użyć ostrego nożyka do tapet. 
! Po pomalowaniu panele należy czyścić miotełką do kurzu lub odkurzaczem z miękka końcówką.  
! Paneli nie należy montować w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz z dala od źródeł ognia 
i wysokich temperatur np. kominek, kuchnia gazowa itp. 


