
WPC – GREEN DECK FALI PANEL 

Fali panel szerelési útmutató 

 

A fektetés általános műveletei  

 

Figyelem: A fektetésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a 

beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény 

szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A fa komplex 

bambuszburkolat nem alkalmas szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges 

klímaviszonyokat mutató helységek, pl. szaunák burkolatainak elkészítésére. 

 

 A kültéri fa komplex falipanel egy új megjelenési formája a kültéri burkolatoknak, 

bambusz és műanyag felhasználásával készül.  

Az új anyag kiváló nedvességtűrő és szélsőséges klíma igénybevételeknek is ellenáll. 

Felülete csekély felületkezeléssel is természetes és szép marad. Felülete bordázott 

így biztonságosan használható terasz, medence és kerti burkolatok elkészítéséhez. 

Alapanyaga környezetbarát, újrafelhasználható, teljes keresztmetszetében 

színezett. A használat közben felülete 5-10%-al világosodik. 

 

Szerelés előtti figyelmeztetés 

Szerelés előtt bizonyosodjunk meg a helyi építési szabályokról. A szerelést menden 

esetben bízzuk szakemberre! A rossz fektetésből eredő károkért a felelősséget nem 

vállaljuk, a garancia érvényét veszti. 

 

 

Szerszámok 

Elektromos fúró, mind az alátéthez mind a falipanelhez. Javasoljuk, a csavarok 

előfúrását, mivel a közvetlen csavarozás, illetve kalapáccsal történő ütés kárt 

okozhat a burkolatban, az megrepedhet.A csavarozáshoz használjunk rozsdamentes 

csavarokat. Egy négyzetméterre 20 db szükséges. 

 

 

 



Green Deck Fali panel szerelése 

 

Anyagszükséglet 

 Falburkolat: 2200*148*16 mm. Anyaga: 60% bambusz + 40% műanyag. Színek, hasonlóan a 

teraszburkolathoz: choco, bankirai, wenge és grey. 

 Alátét: 2200*50*28mm 

 Clipp + csavar 

 Párnafa rögzítő elem 

 Párnafa rögzítő csavar + dübelek 

 
 

Wpc falburkoló rögzítése. 

A falburkoló rögzítéséhez használjuk, a wpc alátétet. Az alátéteket rögzítsük, saját rögzítő elemével, 40 cm 

távolságban egymástól. Az alátéteket szintén 40 cm távolságban kell a falhoz is rögzíteni. A fal paneleket 

rögzítsük, a clipp segítségével az alátéthez. A clipp segítségével a rögzítés rejtett, így a csavarok nem 

látszanak. A végeket az "L" profillal tudjuk lezárni. 

 

 

 



 

Első lépések:   

Rögzítsük az alátéteket 40 cm távolságban egymástól 

 

  

 

 

 

 

 

 

Második lépés 

Rögzítsük az első panelt rozsdamentes csavarral, majd rögzítsük a következő 

paneleket is  a clipp és csavarok  segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó lépés 

Rögzítsük a záró elemet a szélekhez. 
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FONTOS: 

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem 

helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. Minden 

esetben ellenőrizni kell, hogy az alábbi tudnivalók megfelelnek 

a helyi szabályozásnak és előírásoknak 


