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1 Benodigde werktuigen: Winkelhaak, Waterpas, Handzaag en verstekbak of
electrische verstekzaag, Nietjesmachine, Schroefboormachine, Vochtigheidsmeter, Hamer, Plooi- en/of rolmeter, Smetkoord, Paslat
VOORAFGAAND
Lees de installatieinstructies volledig door en zorg ervoor dat u de instructies volledig
begrijpt vooraleer met de installatie te beginnen. Bekijk onze installatievideo op www.
maestro-panel.be. Laat de Maestro Waterwall panelen gedurende ten minste 48
uur op kamertemperatuur acclimatiseren voor gebruik. Tijdens de installatie moet de
luchtvochtigheid hoger zijn dan 40% en maximaal 60%.
2 LET OP
- Verwijder de beschermende folie steeds onmiddellijk na het installeren van het
paneel zodanig dat u deze kunt controleren op enige defecten of visuele imperfecties
aan de oppervlakte.
- Breng silicone aan tussen de onderkant van de panelen en het basisprofiel.
- Zorg dat debasisprofielen tegen elkaar aansluiten in de binnenhoeken.
- Gebruik silcone tussen de panelen in de natte zones of waar er contact met water
kan optreden.
- Installeer het paneel steeds met de groef naar boven. De bevestigingslip bevindt
zicht steeds rechts van het paneel.
MONTAGE VAN EEN HOUTEN KADER OF FRAMEWERK
3 Voorzie een houten lattenrooster waaraan de wand zal bevestigd worden.
De Waterwall panelen worden vertikaal geplaatst. Breng de houten latten op een
horizontale manier aan.
4 Veranker de latten tegen de wand met schroeven en pluggen en respecteer de
onderlinge afstand (hart-op-hart) van 40 cm.
5 Zorg hier voor een perfect vlak lattenrooster. Gebruik hiervoor een paslat en
waterpas.
6 In de hoeken breng je houten steunen aan voor de bevestiging van de
binnen- en buitenhoekprofielen.
7 Zorg ervoor dat de ruimte waar de Waterwall panelen worden geplaatst
voldoende droog is. Een relatieve vochtigheid van max. 50 % dient gerespecteerd te worden.
Dit percentage komt overeen met het ideale vochtigheidsgehalte voor een
gezond en hygiënisch binnenklimaat. De ruimte moet droog en tochtvrij zijn en
voorzien zijn van ramen en deuren. Bovendien dient de ruimte de omgevingstemperatuur van een normale leefruimte te hebben.
VOORBEREIDING
8 Maak de verpakkingen open met een snijmes en laat de pakken gedurende
48 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze worden geplaatst. Lees alvast goed
de plaatsingsvoorschriften en verzeker U ervan dat alles klaar en duidelijk is.
Voor een betere voorbereiding, raadpleeg de plaatsingsfilmpjes op de Maestro
website.
MONTAGE VAN DE BASISPROFIELEN
9 Zorg ervoor dat de basisprofielen perfect waterpas gemonteerd zijn in de
volledige kamer, dit om hoogteverschillen te vermijden tussen de panelen. Gebruik daartoe bij voorkeur een laserniveleringsapparaat. Behandel de achterkant
van de basisprofielen met een dichtingsproduct en schroef de basisprofielen op
de muur. (iedere 60 cm).
10 De basis moeten volledig op elkaar aansluiten en geen vrije ruimte laten
onder het binnenhoekprofiel.
montage van de binnenhoekprofielen
11 Het binnenhoekprofiel bestaat uit twee delen, een hoofdgedeelte en een
staafje. Het hoofdgedeelte moet met schroeven worden vastgemaakt aan het
kader. Zorg ervoor dat het hoofdgedeelte perfect loodrecht is gemonteerd.

Schroef het hoofdgedeelte op het frame. Het afdekstaafje wordt erop gedrukt na
de montage (zie verder).
installatie van de panelen
12 Montage van het eerste paneel: Respecteer steeds de kloksgewijze plaatsing
van de panelen. Plaats het eerste paneel op het basisprofiel en zorg voor een
perfect loodrechte plaatsing. Gebruik hier bij voorkeur een goede waterpas en/of
een laserniveleringsapparaat. Schroef het paneel vast aan de lat in het frame.
13 Het volgende paneel monteren: Monteer het tweede paneel door het aan
de rechterkant van de vergrendelgleuf van het gemonteerde paneel te plaatsen
en het op het raamwerk te klikken. Wanneer er mogelijks water gemorst kan
worden (natte zone), breng dan dichtingsproduct aan bovenop de vergrendellip
van het eerste paneel. Overtollig dichtingsproduct kan verwijderd worden met
vochtige doekjes. Schroef het paneel aan de lat van het houten frame. Ga verder
met het monteren van de panelen tot het laatste paneel van de muur.
14 Monteren van het laatste paneel van een wand met overgang naar een
binnenhoekproﬁel: Meet de breedte van de rand van het voordien gemonteerd
paneel tot aan de pin van van het reeds geïnstalleerde binnenhoekprofiel.
Verzaag het paneel op de juiste breedte. Wanneer te verwachten is dat er water
gemorst kan worden, breng dichtingsmiddel aan in de gleuf van het voordien
gemonteerd paneel. Zorg er voor dat het paneel waterpas is. Monteer het
laatste paneel van de wand.
15 Het eerste paneel van de tweede wand, uitgaand van een binnenhoekproﬁel:
Plaats het eerste paneel van de tweede wand tegen de pin van het binnhoekprofiel. Zorg er voor dat het paneel perfect verticaal staat. Schroef het paneel
aan de lat in het houten frame. Ga verder met het monteren van de panelen tot
het laatste paneel.
16 Monteren van het laatste paneel van een wand met overgang naar een buitenhoekproﬁel: Plaats het buitenhoekprofiel op de hoek van de lat (droog). Meet
de afstand van de rand van het voordien gemonteerd paneel tot de binnenkant
van de gleuf in het buitenhoekprofiel. Verwijder het buitenhoekprofiel. Verzaag
het paneel op de gepaste breedte.
17 Breng dichtingsmiddel aan in de gleuf van het hoekprofiel en op de rechter
rand van het paneel. Druk het hoekprofiel op de rand van het paneel. Monteer
het paneel samen met het buitenhoekprofiel.
18 Schroef het buitenhoekpaneel aan de lat in het kader.
afwerking van het binnenhoekprofiel
Breng afdichtingsmassa aan op beide zijdes van de groef van het binnenhoekprofiel. Om het dekkend profiel te bevestigen gebruikt U best een rubberen
hamer en het optioneel te verkrijgen slagblok. Vermijd het rechtstreeks slaan
op het profiel. Het dichtingsproduct zal zichtbaar zijn aan beide kanten van het
staafje nadat de afdekking nauwkeurig is aangebracht. Overtollig dichtingsproduct kan gemakkelijk verwijderd worden met vochtige doekjes.
afdichting tussen de panelen en het basisprofiel
Breng afplaktape aan langs de onderkant van de panelen. Doe voldoende
dichtingsproduct in de opening tussen de panelen en het basisprofiel zodat
het dichtingsproduct zichtbaar is. Gebruik een schraapmes voor een gladde
overgang tussen de panelen en het basisprofiel. Verwijder de afplaktape. Breng
dichtingsproduct aan de onderkant van de hoekprofielen.
openingen voor leidingen
19 Wanneer u panelen monteert waarbij de leidingen doorheen gaten moeten
gebracht worden, moeten deze gaten eerst uitgesneden worden vooraleer de
panelen te monteren. Gebruik een boor met een aangepaste boorkop om de
gaten te maken met een diameter minstens 10 mm groter dan de leiding zelf.
Breng dichtingsproduct aan rond de leiding!
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plafondhoogtes hoger dan 250 cm
20 21 22 De standaardhoogte van de Maestro Waterwall panelen bedraagt 240
cm. Bij een plafondhoogte hoger dan 240 cm kunnen deze panelen verlengd met
de optioneel te verkrijgen Extension Boards. De hoogte hiervan bedraagt 30 cm. De
verlengpanelen hebben een sluitingstap aan de onderkant van het verlengpaneel en
een groef aan de bovenkant van het paneel. Breng dichtingsproduct aan langs de
groef bovenaan het basispaneel van 240 cm vooraleer het verlengpaneel er bovenop
te plaatsen. Monteer het paneel en het verlengpaneel als één geheel.
aalsuiting met het plafond
Laat ongeveer een afstand van 5 mm tussen de Maestro Waterwall panelen en het
plafond. Dek de opening tussen wand en het plafond af met een plint.
panelen verzagen - zorg voor een gladde afwerking
Handzaag – decoratieve zijde naar boven. Oefen druk uit bij het neerwaarts zagen.
Cirkelzaag / decoupeerzaag - decoratieve zijde naar beneden. Gebruik een stabiele
ondergrond tijdens het verzagen.

stockage, gebruik, schoonmaak en onderhoud
- Maestro Waterwall panelen moeten beschermd worden tegen regen of sneeuw bij
transport of opslag.
- Maestro Waterwall panelen moeten horizontaal opgeslagen worden, droog
gehouden worden en op een effen oppervlak worden geplaatst met de decoratieve
oppervlakken naar elkaar toe om onnodige schade aan het oppervlak te voorkomen.
- Hef de panelen één voor één op om krassen aan het decoratieve oppervlak te
vermijden.
- Dichtingsproduct dat nog niet verhard is, kan makkelijkst en veiligst worden verwijderd met vochtige doekjes.
- Verhard dichtingsproduct moet verwijderd worden met een plastieken schraapmes
en moet achteraf schoongemaakt worden met white spirit.
- Maestro Waterwall panelen hebben een onderhoudsvrij oppervlak. Reinig het oppervlak regelmatig met een doek of een zachte spons met lauw water en een lichte
concentratie van synthetisch detergent. 23
Foto’s op de volgende pagina.
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Aanvulling : Verlijming van Maestro Waterwall op bestaande muren.
Voorafgaandelijke opmerking:
Dit document is een aanvulling op de bestaande installatie instructies. Lees eerst
aandachtig de algemene plaatsingsinstructies, voordat U beslist de Waterwall
panelen te verlijmen op een bestaande muur in plaats van gebruik te maken van een
montage op een houten roostering.
INSTRUCTIES:
•Laat de Waterwall panelen gedurende minstens 48 uur in de ruimte acclimatiseren
zodat de materialen de omgevingstem-peratuur en –vochtigheid kunnen aanmeten.
•Vergewis U ervan dat de bestaande wand droog moet zijn (minder dan 2% vocht).
Indien dit niet het geval is moet de wand vochtwerend gemaakt worden zodat
muurvocht geen schade kan toebrengen aan de panelen. In de betere handel vindt U
een geschikt voorstrijk en hechtingsmiddel.
•Voor de verlijming maakt U gebruik van Soudabond Easy (Soudal)of Bostik Maxibond (zie verder)
•Voor de bevestiging hebt U muurpluggen, roestvrije schroeven en een steenboor
(6mm) nodig.
1 / Reinig de muur en zorg dat zeepresten, vuil en vet verwijderd worden.
2 / Breng een vochtwerend voorstrijkmiddel en hechtingsmiddel aan op de
bestaande muur, en laat voldoende lang uitdrogen (lees de instructies van de
leverancier). Dit is een verplichte voorbehandeling om te vermijden dat muurvocht of
opstijgend vocht schade aanbrengt via de achterzijde van de Waterwall panelen.
3 / Positioneer het Waterwall paneel zonder te verlijmen (droge plaatsing) en boor
boven, centraal en onder gaatjes (3) door de bevestigingslip in de muur (2 mm).
4 / Neem het Waterwall paneel terug weg en vergroot de boorgaatjes met een
steenboor van 6 mm. Duw de pluggen in de boorgaten.
5 a / Rechte en effen muren en/of bestaand tegelwerk:
Te gebruiken lijm: BOSTIK Maxibond
Breng lijm aan op de muur in horizontale bewegingen met tussenafstanden van max.
40 cm. Voorzie voldoende lijm op plaatsen waar de muur niet perfect recht is om
eventuele oneffenheden op te vangen en de hechting te garanderen.
5 b / Oneffen muren:
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4

Te gebruiken lijm: SOUDABOND EASY (Soudal)
Breng lijm aan op de achterzijde van de panelen volgens het patroon op onderstaan-de schets: een perimeter op een afstand van 5 à 10 cm van elke zijde. Vul
de vlak-ken op door kruiselings de lijm aan te brengen. Voorzie voldoende lijm op
plaatsen waar de muur extreem oneffen is om grote oneffenheden op te vangen en
voldoende hechting te garanderen.
5 c / Muren met oneffen niveaus (bv. muur gedeeltelijk bezet met tegelwerk):
Te gebruiken lijm: BOSTIK MAXIBOND en/of SOUDABOND EASY (Soudal)
Egaliseer de muur door houten latten te bevestigen met dezelfde opbouwdikte als de
tegels. Breng BOSTIK Maxibond lijm aan op zowel de tegels als op de houten latten.
Indien er te veel ruimte is tussen de muur en het Waterwall paneel, brengt U als
extra Soudabound Easy aan. Dit garandeert een betere hechting van de Water-wall
panelen.
5d / Muren met slechte hechtingskwaliteit (bv. loszittend pleisterwerk / tegels):
In het geval de kwaliteit van de muren geen goede hechting kan garanderen, is
het noodzakelijk te werken met een houten lattenframe. Zie hiervoor de reguliere
plaatsingsinstructies van Waterwall, die U terugvindt op de achterzijde van de
inleggerfolder.
6 / Plaats het Waterwall paneel terug , zorg dat de boorgaatjes overeenkomen en
beves-tig met schroeven. Zorg ervoor dat er geen te grote spanning ontstaat door te
hard aan te schroeven om te vermijden dat de bevestigingslip wordt beschadigd.
7 / Herhaal stap 1 tem 6 voor de volgende panelen.
TIP 1 : Voor de snelle bevestiging van de aluminiium afwerkingsprofielen kan U ook
gebruik maken van Soudal Turbo lijm met een snelle uithardingstijd, in plaats van de
traditionele bevestigingsmethode met pluggen en schroeven.
TIP 2: Gebruik tussen de panelen (voegen) en bij de installatie van de afwerkingsprofielen steeds sanitaire silicone aan om de waterdichte plaatsing te garanderen. Dit
in overeenstemming met de algemene plaatsingsinstructies, die U terugvindt op de
achterzijde van de inlegfolder.
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