
MONTERINGSANVISNING 

FÖRE MONTERING 
Självhäftande träpanel i kastanjefärgad furu med slät struktur, självhäftande tejp på 
baksidan för enkel uppsättning, snabbt enkelt och stilfullt. Unik och modern design. Skapa 
en snygg fondvägg, designa själv och sätt din stil. Naturligt trä. För optimal vidhäftning ska 
väggen först målas med väggfärg. Välj en färgnyans som matchar EASY WALL. 

Färgen måste vara helt genomhärdad innan EASY WALL monteras, följ tillverkarens 
rekommendationer. Trä är ett levande material som rör på sig efter årstid. Bakgrundsfärgen 
ger bra vidhäftning samt minimerar färgkontraster. För att uppnå maximal vidhäftning är 
det viktigt att hela tejpytan pressas jämt mot underlaget. Som hjälpmedel till det kan man 
använda en gummirulle för att genom att rulla ovanpå den fastlimmade panelen ger ett 
jämnt tryck som hjälper panelen att fästa över hela ytan. 

Viktigt att väggen är slät, torr, ren och dammad annars kan tejpen inte fästa ordentligt och 
då kan panelerna lossna. Om man inte bakgrundsmålar väggen före installation föreslås 
användning av monteringslim för att assistera fästförmågan. 

Varje enskild lamell är rustikt bearbetad och kan vara känslig före installation. EASY WALL 
är utvecklad och tillverkad med sitt naturliga utseende. Produkten innehåller bla naturliga 
sprickor, kvisthål, färg och ytstrukturvariationer. Om något av dessa utseenden inte är 
passande, går det bra att såga bort oönskat område på panelen. EASY WALL är färdig att 
installeras direkt ur förpackningen.

Den här produkten är tillverkad av naturträ och kan därför variera kraftigt i storlek, utseende 
och färg.

Temperatur- och väderväxlingar påverkar träplankorna.  Eftersom fuktnivå och 
omgivningsförhållanden varierar från plats till plats är det nödvändigt att träplankorna får 
acklimatiseras i 48–72 timmar i det rum eller på den plats där de ska monteras. Allt material 
måste därför plockas ut ur kartongen och läggas plant på golvet eller på en plan yta. 
Kontrollera att det inte finns fuktproblem på denna plats.

Bestäm start- och stoppunkterna. Om golv, väggar och innertak är ojämna är det viktigt att 
hålla raka linjer som ger ett mer professionellt utseende. Tänk också på hur du vill montera 
plankorna. Den här produkten kan monteras på många olika sätt.

Lägg ut plankorna på golvet på det sätt som du senare vill att de ska sitta vid monteringen. 
Det är viktigt att du använder en metod där du inte behöver klämma in någon planka 
mellan två andra. Kontrollera att väggarna är släta, rena och torra och att inget löst material 
lossnar från underlaget.

MONTERING
1.       Använd en vinkelhake eller ett vattenpass och dra ett rakt streck så att du får en 
startpunkt och en rak linje att utgå från. 

2. Limma panelerna mellan tejpraderna för garanterad fästförmåga, använd 
monteringslim.

3. Ta bort skyddsfolien från de självhäftande remsorna på plankornas baksida och 
montera plankorna på väggen genom att följa den raka linje som du ritat upp.

4. Pressa plankan mot ytan eller väggen så att den fäster ordentligt.

5. Montera de övriga plankorna på samma sätt och såsom du önskar. Se exempel nedan.

6. Se till att plankorna ligger mot varandra så att inga mellanrum uppstår.



MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLATION
EASY WALL is a self-adhesive wooden panel in chestnut-colored pine with smooth structure 
and self-adhesive tape on the back for an easy set-up. Unique and modern design. Create a 
stylish wall, design it yourself and set your style. Natural wood. For optimal adhesion, the wall 
should first be painted with wall paint. Choose a color shade that matches your EASY WALL.

The wall paint must be fully dry and hardened before you start to follow the manufacturer’s 
recommendations. Wood is a living material that moves by season. The wall paint gives 
good adhesion and minimizes color contrasts. In order to achieve maximum adhesion it’s 
important that the entire adhesive surface is pressed evenly against the wall. You can also 
use a rubber roll to provide an even pressure that helps the panel to adhere to the entire 
surface. 

It’s important that the wall is smooth, dry, clean and dusted – otherwise the tape might not 
stick to the wall and the panels can loosen over time. If the wall isn’t painted before applying 
EASY WALL we suggest construction adhesive instead. 

This product is made up of natural real wood and is subject to strong variation in size, 
look, color and variation. EASY WALL is developed and manufactured with its natural 
appearance. The product includes natural cracks, branch holes, paint and surface structure 
variations. If any of these looks are not suitable, it’s possible to cut away unwanted areas on 
the panel. EASY WALL is ready to install directly from the packaging. 

Different temperature and climates impact the real wood planks. Due to humidity and every 
environment being different, it is necessary to allow the wood planks to acclimate for 48-72 
hours in the room or area that it will be installed in. By doing this, you will need to remove all 
materials from the carton and lay flat on the floor or flat surface. Be sure that there are no 
moisture problems in these areas.

Be sure to identify starting and stopping points. Due to uneven floars, walls and ceilings, it’s 
important to identify straight lines that help enhance the professional look of your install. Also 
take into consider ation what pattern you will follow during your install. This product can be 
installed in many desirable patterns.

Lay out planks on the floor according to the pattern you will follow on the wall you will install 
it. It is important to follow a method where you do not have to wedge in between 2 planks.

INSTALLATION
1. Use a straight edge or level to create a straight line across that will allow you to follow a 
starting point and a straight start.

2. Glue the panels between the tape rows for guaranteed fastening, use mounting glue.

3. Remove the tape off the adhesive strips on the back of the plank and apply to the wall 
following your straight line.

4. Apply pressure to make sure the plank is adhering well to the surface of the wall.

5. Following the same step, continue installing the rest of the planks towards your desired 
pattern. Please see example below.

6. Make sure you have the planks touching each other to avoid gaps.




