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Instrucțiuni de montare – APK Art Panel 

Lucruri generale 
 

Ai intrat în posesia unui produs Aapanel, un produs 
elegant și mai aproape de un mediu ecologic și natural. 
Panourile au grosimea de 10mm, cu profil nut/feder pe 
2 sau 4 canturi pentru îmbinare cu rost în V. Panourile 

Aapanel sunt indicate pentru amenajări de spații 
interioare, dând un plus confortului si designului din 
încăperea ta. De asemenea, panourile Aapanel pot fi 

montat într-un timp scurt, fără multă dezordine, praf si 
gunoi, oferindu-ne acest avantaj prețuit de noi. Este 

fabricat din MDF, un produs din fibre din lemn, acoperit 
cu straturi de grund de calitate înaltă, cu efect de 

curățare a aerului interior prin reducerea conținutul de 
formaldehidă din aer și apoi protejat cu o vopsea 

rezistentă la zgârieturi, și ușor de curățat. Fiind fabricat 
din fibre din lemn, rășini, grunduri și vopseli pe bază de 

apă, acest produs este ecologic și se elimină direct în 
insulele ecologice teritoriale, având astfel o atitudine de 

respect față de natură și oameni. 
 

Spații pentru utilizare 
 

Panourile Aapanel, pot fi folosite în orice cameră care 
îndeplinește cerințele privind umiditatea unui spațiu de 
locuit. De obicei, limita de umiditate este de max 65%. 
Dacă panourile Aapanel vor fi montate la subsol, este 

important să verificați cu atenție atât traversele de 
susținere, izolația să nu conțină umezeală, dar și pereții 

exteriori să fie izolați corespunzător. 
 

Informații pentru montare  
 

Înainte de montarea panourilor Aapanel este indicat ca 
lucrările interioare cum ar fi ziditul, tencuitul sau 

șlefuitul să fie finalizate și după caz, uscate. Panourile 
trebuie aduse cu 48 de ore înainte în încăperea în care 

urmează a fi montate, în ambalajul original pentru 
aclimatizare. Panourile Aapanel pot suferi o schimbare 

dimensională a panoului de aprox. 0,15% (1,2 mm/m) la 
modificarea umidității relative de la 30% până la 65%. 
Se recomandă ca panourile Aapanel să fie montat pe 
traverse uscate din lemn ce vor fi montate din 30 cm 
(fig. 1) sau din 60cm (fig. 2), în funcție de direcția de 
montare. Primul rând de panouri trebuie fixat după 

laser sau șnur. 

 
Fig. 1 și Fig. 2 

 
Tăierea panourilor cu un circular de mână trebuie 

făcută cu partea vopsită în jos, iar tăierea cu un circular 
de masă se va face cu partea vopsită în sus. 

 
Fixarea panourilor se poate 

face cu cuie cu cap mare (fig.3) sau cu capse de minim 
20mm, cuie cu cap mare sau în cazul traverselor 

metalice cu șuruburi autofiletante pentru gips carton cu 
grosimea de 3mm. 

Fig. 3 

 
 

Pentru îmbinarea panourilor nu este necesară lipirea. 
Indicat este să folosiți pistol de cuie/capse pentru a nu 

distruge marginea panourilor cu ciocanul. Pistolul 
trebuie bine reglat înainte de montare pentru a nu intra 

cuiele/capsele prea adânc in cant. 
 

Panourile Aapanel trebuie fixate cu o distanță de minim 
10mm de la pereți/stâlpi/susțineri ale construcției, 

astfel să aibă suficient spațiu de contractare/dilatare în 
cazul în care acesta va suferi modificări după montare. 
Dacă tavanul are o lungime mai mare de 20m, acesta ar 
trebui să conțină un rost de aprox. 15-20mm pentru a 

permite modificarea în timp a panourilor.  
  

Transport și depozitare 
 

 Pe parcursul transportului, cât și al depozitării, tavanul 
Aapanel trebuie ferit de umezeală și păstrat în 

ambalajul original depozitându-se pe o suprafață plană, 
de exemplu pe palet, pentru a nu suferi modificări. 
Depozitarea se face doar în interior, pentru un timp 

scurt, în funcție de parametrii ambientali, de la o lună 
până la șase luni. 

 


