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Reliefwalls seinapaneelide paigaldus- ja hooldusjuhend 

Reliefwalls seinapaneele on võimalik paigaldada erinevatele aluspindadele (puit, 
kivi, betoon jne). Paneel on mõeldud kasutamiseks siseruumides seinakattena. 

Paneelid on pakitud kartongist karpi, mis ladustatakse püstises asendis ja karpe 
tuleb vigastuste vältimiseks transportimisel hoolikalt käsitseda. Ladustamisel ja 
transportimisel tuleb karpe kaitsta niiskuse eest. 

Seinapind peab olema sile ja paneelid kinnitatakse seinale kas ehitusliimiga 
(erinevad aluspinnad) või peitpea kruvidega (paigaldamisel puidust aluspindadele 
või puidust roovitusele). Paneelidel on punnsoonega ühendus kõigist 4 küljest, 
mis lihtsustab paigaldamist ja tagab kindla seinas püsimise. 

. 1)  Ehitusliimiga paigaldamiseks vajalikud töövahendid on loodlaud, 
nurklaud, pliiats, mõõdulint, saag ja ehitusliim koos liimipüstoliga. Enne 
paneelide paigaldamist on vaja aluspind teha tolmuvabaks. Külgmistel 
paneeliridadel lõigake maha alusplaadi ühel küljel eenduvad sooned, 
ülemisel ja alumisel paneelireal lõigake ääred sirgeks. Kandke paneeli 
tagaküljele paralleelsed liimitriibud (paneeli äärest ca 30mm sissepoole, 
arvestades liimitootja juhiseid). Paigaldamist alustage ülevalt vasakust 
nurgast nii, et paneelide rennsooned jäävad paremale ja alla. Suruge paneel 
vastu kaetavat aluspinda teisest paneelist veidi eemal (ca 10mm) ja 
nihutage seda külgsuunas ning ülespoole nii, et paneeli punnsoonega 
ühendused lähevad omavahel kokku, liimi pind tasandub ja paneel kinnitub 
kaetavale aluspinnale toestuseta. Kontrollige loodlauaga asendit. Järgmised 
paneelid paigaldage ridade kaupa ülevalt alla, kuni kogu seinapind on 
paneelidega kaetud. Soovitame kasutada kiire nakkuvuse ja lühikese 
kuivamisajaga ehitusliime (näiteks Henkel AG&Co liimid Moment/Pattex 
Express Fix PL 600).  

. 2)  Peitpea kruvidega paigaldamiseks vajalikud töövahendid on loodlaud, 
nurklaud, pliiats, mõõdulint, kruvid, saag ja akutrell. Paneeliga kaetavale 
seinapinnale paigaldage vertikaalne roovitus; olenevalt alusseina tugevusest 
võib vajalik olla horisontaalne alusroovitus (näiteks kipsplaadile). Roovi 
laius on ca 50mm ja paksus ca 15mm, paigaldamisel kasutage loodi ja 
roovid kinnitage kruvidega. Külgmistel paneeliridadel lõigake maha 
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alusplaadi ühel küljel eenduvad sooned, ülemisel ja alumisel paneelireal 
lõigake ääred sirgeks. Paigaldamist alustage ülevalt vasakust nurgast nii, et 
paneelide rennsooned jäävad paremale ja alla. Esimene paneel asetub vastu 
lage ja ühte tasapinda esimese rooviga. Paneel kinnitage roovitusele peitpea 
kruvidega kolmest paneeli nurgast nii, et kruvipea jääb alusplaadiga ühele 
tasapinnale. Järgmine paneel lükake eelmise paneeli punnsoonde ja 
kinnitage kahelt küljelt kruvidega. Paneelid paigaldage ridade kaupa ülevalt 
alla, kuni kogu seinapind on paneelidega kaetud. Roovituse külgvaade 
katke liistuga.  

NB! Kui kaetaval aluspinnal on välis- või sisenurk, siis ühendage nurgapaneelid 
45-kraadise nurga all tehtud lõikega. 

Reliefwalls seinapaneelide hooldus 

Tolmu jm lendlevate materjalide eemaldamiseks seinapaneelidelt on soovitatav 
kasutada tolmuharja või harjasotsikuga tolmuimejat. 
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