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VALMIIKSI MAALATUT
KATTOJA SEINÄPANEELIT
Ferdigmalte veggog takplater

Todennäköisesti

maailman puhtain

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PANEELIT
Huntonit ei ehkä voi pidentää elämää,
mutta se voi tehdä elämästäsi paremman.
Valitse rakentamiseen ja remontoimiseen todennäköisesti
maailman ympäristöystävällisimmät Huntonit katto- ja seinäpaneelit. Huntonitin maalatuista katto- ja seinäpaneelista on
saatavana useita eri pintaratkaisuja ja värejä.
Paneelien etuja:
• Ne vaimentavat ääntä.
• Kiinnityskohdat jäävät piiloon.
• Asennus on nopeaa.
• Pinta kestää kulutusta ja on helppo puhdistaa.
Huntonitin maalatuissa paneeleissa ydin on kovalevystä ja ne
ovat Norjan astma- ja allergialiiton suosittelemia. Paneeleista ei
vapaudu maali- tai liimapäästöjä, eikä muita haitallisia aineita.

M1-HYVÄKSYTTY LEVY

2

HUNTONITKATTO- JA SEINÄPANEELIT
Maalatut Huntonit- katto- ja seinäpaneelit on valmistettu
ympäristöystävällisestä, kestävästä ja erittäin tiiviiksi puristetuista puukuiduista. Huntonit- paneelit ovat lisäaineettomat ja
maalattu viiteen kertaan. Tuotteet ovat sekä korkealaatuisia että
kauniita.
Kattopaneeleista on saatavana neljä eri mallia:
Plankett, Symfoni, Brilliant ja Classic (tilaustuote).
Löydät varmasti omaan sisustustyyliisi sopivan vaihtoehdon.
Valitsemalla Huntonit- kattopaneelin säästyt myös
paikkaukselta, hionnalta, maalaukselta ja tapetoinnilta.
Säästä sekä aikaa että rahaa!
Kattopaneeleissa on asennusta helpottavat ponttiliitokset,
joten kiinnityskohdat jäävät siististi piiloon.
Huntonit- kattopaneelit sopivat kaikkiin kodin tiloihin sekä uudisettä remonttikohteissa. Niihin voidaan myös kiinnittää spottivalaisimia.
Huntonit- kattopaneelien valmistusmateriaali ja maalipinta kestävät hyvin spottivalaisimien tuottamaa lämpöä.
Valitset Huntonit- kattopaneelin sitten eteiseen, keittiöön tai
kylpyhuoneeseen, tiedät kattosi säilyvän kauniina ja
kestävänä vuodesta toiseen.
Huntonit Brilliant soveltuu myös seiniin sillä se on ympäripontattu.

KAIKKI HUNTONIT PANEELIT SOVELTUVAT HYVIN
KYLPYHUONEIDEN SISÄKATTOPANEELEIKSI.
Tehdastilauksesta myös Huntonit Seinälevyt 11x620x2390/2740
mm, katso lisätietoa
www.huntonit.fi

Uusi, moderni design, Huntonit katto- ja
seinäpaneelien tuoteperheeseen
Valkoinen värisävy, sivellin maalattu pintakuvio ja kapea V-sauma ponteissa luovat täysin uudenlaisen ja
entistä näyttävämmän vaihtoehdon perinteisille paneeliratkaisuille.
Huntonit Brilliant paneelit valmistetaan ympäristöystävällisestä, kestävästä ja erittäin tiiviiksi puristetusta
puukuiduista. Laadukas Brilliant pinta on sivellinmaalattu viiteen kertaan.
Tuotteella on rakennusmateriaalien M1-luokitus.
HUNTONIT BRILLIANT

Ympäripontattu kattopaneeli on nopea ja
helppo asentaa, niin seinään kuin sisäkaton
sisustuspinnaksi.

Paksuus:		
11 mm
Nettomitta:		 180 x 1800 mm
Bruttomitta:		 200 x 1820 mm
Väri:		
Valkoinen, NCS S 0500-N
Pakkaus: 		 Paketti 4 paneelia 		
netto 1,296 m2
		 brutto 1,456 m2
		 lava = 42 pakettia
EAN-koodi:		 7055750502543
Artikkelinumero: 501583017,
		 keskusvarastotuote
Tuote:		 KATTOP HUNTONIT 		
		 11X180X1800 BRILLIANT VA

Kiinnitys tehdään 15 cm välein ruuvaamalla tai
hakasilla. Jätä asennuksessa 10mm elämisvara
paneelin päädyn ja kiinteiden rakenteiden
väliin.
Paketit tulee säilyttää huonelämpötilassa
ennen asennusta avaamattomina. Avattujen
pakettien paneelit tulee asentaa heti.

Brilliant Valk
NCS S 0500-N

Plankett loft, farve hvid
Royal væg, farve franskgrå
HUNTONIT PLANKETT
-kattopaneelissa on
voimakas puukuviointi, joka luo
vanhanaikaista tunnelmaa.
Valitse maalattu Plankett-paneeli, kun
haluat jännittävän ja eläväpintaisen katon.

Tuotenumero: 500626688
keskusvarastotuote
11x280x1200 mm
VIISTEREUNA PONTATTU
KAIKILLA SIVUILLA
PLANKETT

HUNTONIT SYMFONI
-kattopaneelissa on hillitty ja tyylikäs
puukuviointi, joka lisää sisustukseesi
pisteen i:n päälle.

Kun haluat modernin ja
tyylikkään katon, valitse Symfoni.
Tuotenumero: 500342734
keskusvarastotuote
11x280x1200 mm

VIISTEREUNA PONTATTU
KAIKILLA SIVUILLA
SYMFONI

HUNTONIT CLASSIC
-kattopaneelissa on huurremainen,
rappausta muistuttava pinta.
Valitse Classic-paneeli, kun haluat
perinteisen ja hillityn katon.

Tehdastilaustuote

VIISTEREUNA PONTATTU
KAIKILLA SIVUILLA
CLASSIC

ASENNUSOHJE KATTOLEVYT (LEVEYS 28 JA 60 CM)

1
1) Levyjen on mukauduttava asennuspaikalla
vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla
kaksi vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa. Ne on asennettava heti, kun
pakkaus on avattu. Kattolevyjen menekin voi
laskea mukana toimitettavan mittapiirroksen
avulla.

4
4) Ensimmäisen levyrivin ensimmäinen levy
sahataan piirroksessa näkyvällä tavalla. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

7
7) Saumakohtia ei liimata. Naulausväli on
150 mm. Naulaat viimeiset naulat käyttämällä tuurnaa, jotta levyt eivät vahingoitu.
Levyt voidaan asentaa myös käyttämällä
hakasia ja ruuveja.

9
9) Pituus (Y) mitataan ja merkitään
toisen levyrivin ensimmäiseen levyyn.
Ylimääräinen osa sahataan pois. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

2
2) Piirroksesta näkyvästä periaatteesta käy
ilmi, miten kattoon saadaan paras mahdollinen kuvio ja miten levyt on mukautettava
asentamista varten. Levyjen etäisyyden
seinistä ja kiinteistä rakenteista tulee olla
7–10 mm

5
5) Ensimmäistä levyriviä asennettaessa on
käytettävä merkintänarua. Naulausväli on 150
mm. HUOMIO: Levyt asennetaan 10 mm:n
etäisyydelle seinistä.

8

3
3) Levyt asennetaan tavallisesti pituussuuntaisiin rimoihin, joiden etäisyys toisistaan
on 60 cm. Kaikki levyjen vapaat reunat
täytyy tukea. Jos asennetaan kapeampia (28
cm) kattolevyjä, rimojen etäisyyden tulee
soveltua kattolevyjen leveyttä varten (28
cm).

6
6) Naulaa viimeiset naulat käyttämällä tuurnaa, jotta levyt eivät vahingoitu. Levyt voidaan
asentaa myös käyttämällä hakasia ja ruuveja.
Hakanen 10x35mm ja ruuvi 4,2x25mm.

8

8) Toisen levyrivin ensimmäisen levyn pituus saadaan selville vähentämällä ensimmäisen levyrivin ensimmäisen levyn pituudesta 60 cm.

10
10) Loput levyrivit asennetaan samalla
tavalla, ja katto on valmis.

Valmiiksi maalattujen Huntonit-kattolevyjen avulla saat upean katon. Huntonit levyt sopii hyvin
yhdessä kattolämmityksen kanssa.

11
11) Kattolevyihin voidaan asentaa upotetut
valaisimet (down-lights).

VALMIIKSI MAALATUT PANEELIT

PANEELIEN ASENTAMINEN KATTOON

1
1. Järjestä paneelit siten, että ensimmäinen ja
viimeinen ovat yhtä leveät.

2
2. Paneelien on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla
niiden olla kaksi vuorokautta pakkauksissaan
huoneenlämpötilassa ennen asentamista.

3
3. Asenna poikittain rimoihin tai palkkeihin nähden enintään 60 cm:n etäisyydelle
toisistaan. Jos paneelit asennetaan valmiiseen
kattoon, johon voi ruuvata, ne voidaan kiinnittää tarvitsematta ottaa rimoja tai palkkeja
huomioon. Jos kattoon ei voi naulata tai
ruuvata, paikanna palkit ja kiinnitä paneelit
niihin.

2 kpl

cc 150 mm

4
4. Sahaa ensimmäinen paneeli oikean levyiseksi. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta
on käännettävä alaspäin.

7
7. Kun naulaat paneeleita, käytä tuurnaa
niiden vahingoittumisen estämiseksi.

5
5. Asenna ensimmäinen rivi käyttämällä
apuna merkintänarua.
HUOMIO: Asenna noin 10 mm:n
etäisyydelle seinistä.

8
8. Paneelit on kiinnitettävä rimoihin tai palkkeihin. Niitä ei saa liimata.

6
6. Naulausetäisyys seinään päin 150 mm. Paneelit on kiinnitettävä rimoihin kaksoisnaulauksella/ruuvauksella. Hakanen 10x35mm ja
ruuvi 4,2x25mm.

9
9. Asenna loput paneelit.
Uusi Huntonit-kattosi on valmis!

Kaikkiin kattoihimme voidaan asentaa spottivalot.
Paneelit voidaan asentaa myös märkätiloihin sillä edellytyksellä, että huonekorkeus on normaali ja ilmanvaihto on tehokas.
Huomio! Ei saa asentaa märälle alueelle. Paneelit voidaan asentaa yhdessä kattolämmityksen kanssa.
Katso lisätietoja ja asennusvideo sivustostamme osoitteesta www.huntonit.fi.

MAALATTUJEN SEINÄLEVYJEN ASENNUSOHJE

1
1) Levyjen on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi
vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa. Ne on asennettava heti, kun pakkaus
on avattu. Levyt asennetaan pystykoolaukseen,
jonka väli on tarkalleen 600 mm. Levyt voidaan
myös asentaa vaakakoolaukseen, jonka väli on
600mm.Tällöin tulisi levyt kiinnittää 2:lla ruuvilla
jokaiseen vaakakoolaukseen.

4
4) Asenna levyt 10 mm:n etäisyydelle
lattiasta/katosta. On suositeltavaa
asettaa seinälevyjen alle kaksi palikkaa
asentamisen helpottamiseksi.

7
7) Levyn urosponttiin asetetaan naarasponttiin.

10
10) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti pois. Naulaa levyreunaan. Naulaus
jää seuraavan seinän ensimmäisen
levyn peittämäksi. Muista käyttää
tuurnaa. Levyt voidaan asentaa myös
käyttämällä hakasia ja ruuveja.

2
2) Sahaa ensimmäinen levy. Sahattaessa
sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

5
5) Naulausväli on 150 mm. Naulaat
viimeiset naulat käyttämällä tuurnaa, jotta
levyt eivät vahingoitu. Näkyvä naulankanta jää reunassa viimeisen asennettavan
levyn peittämäksi. Asentamisessa voidaan
käyttää myös hakasia ja ruuveja. Hakanen
10x35mm ja ruuvi 4,2x25mm.

8
8) Tällöin saadaan näkymätön sauma ja sitä ei
tarvitse liimata.

11
11) Sahaa ensimmäinen seuraavaa seinään
tuleva levy. Käytä Huntonit reunakiinnikkeitä
sisäreunan naulauskantojen peittämiseen. Lyö
reunakiinnike kokonaan levyn sisään.
Käytä kolme reunakiinnikettä levyä kohden
korkeussuunnassa. Naulaa levyn vasen reuna
ylä- ja alakulmasta. Naulaukset jäävät lattia- ja
kattolistan peittoon.

3
3) Käytä vesivaakaa, jotta levyt asennetaan oikein.

6
6) Saumakohtia ei liimata. Aseta
seuraava levy paikalleen. Seinälevyissä
on pontit ja v-sauma, jotta naulankannat jäävät piiloon.

9
9) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti
pois. Sahattaessa sirkkelillä maalattu
pinta on käännettävä alaspäin.

12
12) Levy asetetaan tiiviisti reunaan ja
lyödään paikalleen jokaisen reunakiinnikkeen kohdalta.

MAALATTUJEN SEINÄLEVYJEN ASENNUSOHJE

13
13) Kun lyöt, aseta puulyömäkappale vasaran ja levyn väliin.

16
16) Loput levyt asennetaan samalla tavalla.

19
19) Tällöin ulkokulmasta tulee täydellinen. Ulkokulmalista voidaan myös liimata.

22
22) Toimitamme tilauksesta yhdistelmäpeitelistoja (vuoraus/peitelista) ikkunoiden ja ovien
ympärille, jotta ylimääräinen levykerros voidaan asentaa suoraan aiemmin asennettuihin
levyihin/paneeleihin, kun remontoidaan.

14
14) Lyö levy kokonaan paikalleen.

17
17) Asenna ulkokulmalista ulkoreunoihin

20
20) Toimitamme tilauksesta alkuperäisiä värejä
vastaavia akryylisaumausmassoja sisäreunoihin.

23
23) Akryylimaalia voidaan toimittaa 1/3 litran
pakkauksissa alkuperäisinä väreinä, jotta listat
voidaan maalata samanvärisiksi kuin levyt.

15
15) Naulaa levy tällä tavalla. Levyt naulataan
reunassa viimeistelynaulalla siten, että naulaus
jää näkyviin.Ylä- ja alakulma voidaan naulata
tavallisella naulalla. Paikkamaalaa näkyviin
jäävien viimeistelynaulojen kannat alkuperäistä vastaavalla värillä. Käytä paikkamaalauspullon korkin sivellintä (ks. alla näkyvä
kuva).

18
18) Sen kiinninaulausetäisyys on 300 mm.
Viimeistelynaulat voidaan peittää paikkamaalaamalla. Paikkamaalauksessa käytetään alkuperäisiä värejä, jotta naulaukset ja levyjen pienet
vauriot peitetään. Paikkamaalaaminen on tehtävä
varovasti, koska paikkamaalaamisen pinnan rakenne poikkeaa levyn maalatusta rakenteesta.

21
21) Käytä massanpoistolasta, jotta sisäreunoihin saadaan täydellinen sauma.

24
24) Levyjä on saatavana useina kuosi- ja
värivaihtoehtoina. Toimitamme myös välineitä, joilla työ sujuu helpommin ja lopputuloksesta tulee ammattilaistasoisempi.
Valmiiksi maalattujen Huntonit-seinälevyjen avulla saat tyylikkään sisustuksen.

PANEELIEN ASENTAMINEN SEINÄÄN PYSTYSUORAAN

VALMIIKSI MAALATUT PANEELIT

1
1. Järjestä seinäpaneelit siten, että ensimmäinen
ja viimeinen paneeli ovat yhtä leveitä.

2

3

2. Jos paneelit asennetaan pystysuoraan, seinä
on rimoitettava vaakasuunnassa siten, että rimojen etäisyys toisistaan on enintään 60 cm.

3/4. Aseta kalikat sisä- ja ulkokulmiin.

.

Jätä 10 mm avosauma
lattiaan ja kattoon.

4
3/4. Aseta kalikat sisä- ja ulkokulmiin.

7
7. Liimaa uuden seinän ensimmäinen paneeli
Casco superfix- tai PL 400 -liimalla.

10
10. Ulko- ja sisäkulmissa voidaan käyttää Huntonitin kulmalistoja.

5
5. Sahaa ensimmäinen paneeli. Asenna 10
mm:n etäisyydelle lattiasta ja katosta.

8
8. Levyt on naulattava tai ruuvattava rimoihin
kahdesta kohdasta. Päätypontti oltava riman
päällä.

11
11. Uudet Huntonit-seinäsi ovat valmiit!

6
6. Käytä vesivaakaa, jotta asentaminen alkaa
oikein.

9
9. Naulanreiät voidaan peittää maalaamalla.

PANEELIEN ASENTAMINEN SEINÄÄN VAAKASUORAAN

VALMIIKSI MAALATUT PANEELIT

1
1. Järjestä paneelit siten, että ensimmäinen
ja viimeinen ovat yhtä leveät.

4
4. Sahaa ensimmäinen paneeli oikean levyiseksi. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

2
2. Paneelien on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla
niiden olla kaksi vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa ennen
asentamista.

5
5. Asenna listat.

3
3. Asenna poikittain koolaukseen nähden. Koolauspalkkien
etäisyys toisistaan saa olla enintään 60 cm. Jos paneelit
asennetaan valmiisiin seiniin, ne voidaan kiinnittää tarvitsematta ottaa rimoja tai palkkeja huomioon.

6
6. Uudet Huntonit-seinäsi ovat valmiit!
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