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Et I-Wood Denmark® panel er et naturprodukt i ordets bedste og mest klassiske
forstand. Sortering vil derfor altid afspejle sig i træets naturlige karakter. Hvert stykke 
træ har sit eget udtryk og unikke åretegning. Du kan derfor forvente variation i træets 
farve og udtryk. Vores billeder er vejledende.

Med akustikpaneler fra I-Wood Denmark® får du branchens nemmeste montering.
Alle paneler er skabt med fokus på at sikre simpel montering af panelerne for både
gør-det-selv og professionelle. Perfekte samlinger, perfekt finish og den perfekte måde 
at invitere den nordiske natur ind i dine rum. Med vores patenterede I-Lock® Click System 
med 5G teknologi, er opsætningen blot et enkelt ”klik” væk.

I-Wood Denmark® produkter kræver som udgangspunkt minimal vedligeholdelse,  
da det er et naturprodukt. Det anbefales derfor blot at støve produkterne af efter behov.
Naturprodukter kan med tiden variere i udtryk og farve afhængig af det enkelte  
produkt og omgivelser.

I-Wood Denmark® loft- og vægpaneler skal opbevares tørt og varmt. Det giver en sikker og 
ensartet fugtprocent på ca. 4-10 %. Rummet, hvor dine nye træpaneler skal monteres i, 
skal derfor ligeledes være tørt og varmt – samt opvarmet til ca. 17-21 grader.
Vi anbefaler en luftfugtighed på omkring 30-60 %.

Branchens
nemmeste montering.

V I DEO Scan QR-koderne:

MONTE R I NG A F LOF T – PRO + I - LOCK ® (video)

i-wood.dk/montering-loft

MONTE R I NG A F VÆG (video)

i-wood.dk/montering-vaeg

MONTE R I NG A F VÆG I NK L . FOR S K A LL I NG / I SOLE R I NG (video)

i-wood.dk/montering-vaeg
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MONTER ING -  FA S TGØR EL SE MED MONTAGEL IM

•  Den yderste del af I-Lock® samlingen skal placeres midt over forskallingen.

•  Efter sammenkobling af I-Lock®, tjek da filtsamlingen mellem de to paneler.

•  Det anbefales at du inden montering af I-Wood® kan farvesortere dine paneler,  
•  da det er et naturmateriale og farveforskel vil forekomme

MONTER ING -  FA S TGØR EL SE MED DY K K ER E

R E PA R AT ION S -
OL I E

Lav din skyggekant af vores filtrulle (1,5 x 100 mm) og fastgør den på forskallingen inden 
montering. Vi anbefaler altid, at du forskaller rundt mod alle rummets vægge ved at 
undlade de yderste forskallinger sidevejs og gøre plads til forskalling ved enden af
rummet (min. 22 x 45 mm). Montér forskallingen med filt sammen med loftpanelerne,
så alle vægoverflader eventuelt kan færdigbearbejdes inden.

Du kan også lave skyggekanter af en fast filtstrimmel på 3 x 31 mm. Den monteres efter,  
at forskallingen er sat op i forbindelse med loftmontagen. Vær opmærksom på, at
skyggekanten kun dækker 3 mm ned på væggen.

Med I-Wood Denmark® reparationsolie kan du behandle småskader på overfladerne som  
eksempelvis overfladiske ridser eller misfarvning. Olien er et tilkøb af en lille portion
med den originale olie, som dine træpaneler er behandlet med.

Forskalling på tværs 
af længderetningen 
– anbefales 95 mm, 
dog min. 45 mm

min. 600 mm

Det anbefales at du benytter I-Wood Denmark® Montagelim.


