
52 cm
pełna wysokość

Wysokość

2 mm 2 mm

Od podanego wymiaru należy odjąć 2 mm 
z góry i dołu, tak aby szkło nie dotykało 
bezpośrednio szafek, półek oraz blatu.

Wysokość panelu:

51,6 cm

2 mm 2 mm

Poradnik montażu | Panele szklane

Jak przeprowadzić samodzielnie pomiar szkła w kuchni? 

Szerokość

172,3 cm (pełna szerokość)

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Od podanego wymiaru należy odjąć 2 mm 
z lewej i prawej strony, tak aby szkło nie 
dotykało bezpośrednio ściany.

Szerokość panelu:

171,9 cm

Otwory pod gniazda

Od lewej strony 
do środka otworu
Pełen wymiar - 15 cm

wymiar 
do cięcia:
14,8 cm*15 cm

68 mm

20 cm

Od dolnej krawędzi
do środka otworu
Pełen wymiar - 20 cm

wymiar 
do cięcia:
19,8 cm*

* Średnicę otworu zawsze mierzymy od lewej i dolnej krawędzi do środka otworu.
Pamiętajmy o spadach po 2 mm z każdej strony jakie odejmujemy od naszych rozmiarów!

SKYCLOR24 nie ponosi odpowiedzialości za błędy montażowe. Uszkodzenia powstałe w trakcie montażu, nie podlegają reklamacji.



Poradnik montażu | Panele szklane

Poniżej przedstawiamy instrukcje montażu oraz 
pomiaru produktów z oferty skycolor24.pl. 
Zalecamy montaż produktów według instrukcji 
w innym przypadku nie ponosimy odpowiedzial-
ności za trwałość i wygląd wydruków. Dekory 
mogą Państwo zamawiać do milimetra 
(klikając na wybrane zdjęcie pojawi się kalkulator, 
proszę wpisać po przecinku milimetry). 

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, jest 
przygotowanie podłoża. Ściana musi być 
oczyszczona, równa i sucha. Zalecamy zagrunto-
wanie powierzchni. Gniazda elektryczne i inne 
elementy należy zdemontować.

Przed montażem należy sprawdzić, czy dostarczone dekory są zgodne z zamówieniem, czy nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy wykonane otwory są zgodne z wymaganiami. Jeżeli dekor składa się z kilku elementów, 
należy sprawdzić ciągłość wzoru, oraz odcień na poszczególnych częściach.

Układając panel na podkładkach, należy zbliżyć go do ściany, aby sprawdzić,
czy wszystko jest prawidłowo wycięte (np. otwory pod gniazda).

Przed montażem wszystkich produktów 
należy ścianę:

Do montażu dekorów tj: panele szklane, plexi używamy tylko i wyłącznie kleju, który nie 
zawiera rozpuszczalników. Polecamy klej do luster firmy LAKMA.

Odkurzyć Odtluścić
Zagruntować

Instrukcja montażu paneli szklanych.

Do montażu paneli wykorzystujemy 
tylko kleje, które są bezbarwne 
i neutralne chemicznie, czyli nie 
zawierają rozpuszczalników.

Nie należy usuwać folii z panelu. Klej 
nakładamy bezpośrednio na folię!

Z produktów dostępnych na rynku polecamy np. 
Klej silikonowy do luster firmy LAKMA

Czas pełnego schnięcia kleju to 24 godziny, na ten czas panel 
należy zabezpieczyć, aby pozostał w swojej pozycji.

1. Następnym krokiem jest ułożenie dystansów 
(podkładek) o grubości ok. 2 mm wzdłuż ściany.
Mogą to być np. krzyżaki do glazury. Na podkła-
dach należy ułożyć dekor, tak by nie stykał się on 
z blatem czy innymi elementami

2.

Kolejnym krokiem jest nałożenie kleju na panel. Należy 
nałożyć go punktowo co ok. 8-10 cm. Przy otworach, klej 
należy nałożyć dookoła. Średnica nanoszonych punktów 
powinna wynosić ok. 1,5 cm.

Panel szklany z nałożonym punktowo klejem.

3.

Następnie należy przyłożyć panel do ściany 
i delikatnie dopchnąć do podłoża

4.

Po 24 godzinach, należy zdemontować podkładki i wykończyć dookoła bezbarwnym silikonem.

SKYCLOR24 nie ponosi odpowiedzialości za błędy montażowe. Uszkodzenia powstałe w trakcie montażu, nie podlegają reklamacji.

6.

Kolejną czynnością jest delikatnie pukanie, 
aby klej rozszedł się na boki.

5.
2 mm


