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Algemene Verwerkingsvoorschriften  
M-Wall Home Design Panelen 

 
 

1.0 Woord vooraf 
 
De design panelen van M-Wall Home zijn kwalitatief hoogwaardige producten, welke 
geproduceerd worden uit de meest duurzaamste grondstoffen en in de meest moderne 
productiefaciliteiten dit moment beschikbaar. 
 
Alvorens de producten de fabriek en magazijnen verlaten, wordt een strenge 
kwaliteitscontrole uitgevoerd. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn met uw product, 
stuurt u ons alvorens u met de verwerking start, uw opmerkingen onderbouwd met foto’s 
welke het manco aantonen toe via het contactformulier op onze website. Dit vind u op 
www.mwallhome.nl/contact/ 
 
Wij verzoeken u vriendelijke nauwkeurig onderstaande verwerkingsinstructie op te volgen 
teneinde een goed resultaat te bereiken. Mocht u de verwerking niet zelf doen maar door 
derden laten uitvoeren, overtuig u ervan dat de verwerkende partij nauwkeurig deze 
verwerkingsinstructie opvolgt. 
 
 

2.0 Voorbereiding 
 
Alvorens het aanbrengen M-Wall Home Design panelen: 

- controleert u de verpakking en de inhoud op beschadigingen, breuk of andere 
noemenswaardige defecten. 

- controleert u of het oppervlak waar u de M-Wall Design panelen aanbrengt, droog, 
vlak, vormvast en vrij van vervuilingen zoals vetten of behangresten is. 

- legt u het benodigde gereedschap gereed (stanleymes, voldoende lange en stabiele 
afschrijf-/snijlat, waterpas, haakse hoek en zorgt u voor een stabiele ondergrond 
alwaar u de panelen op maat snijdt. 

- legt u het benodigde bevestigingsmateriaal gereed (cartouche montage kit en houder 
en/of dubbelzijdige tape) 

 
Wanner u bovenstaande controles hebt uitgevoerd lijnt u de maatvoering uit middels bij 
voorkeur meetlint, afschrijflat en waterpas.  
 
ALGEMENE OPMERKING; volg altijd nauwkeurig de (veiligheids-) instructies van de 
gereedschaps-, materiaal en of verf leveranciers op!  
 
 

3.0 AANBRENGEN  M-WALL HOME DESIGN PANELEN 
 
 STAP1: OPPERVLAKTE VOORBEREIDING 
 
Zoals reeds eerder omschreven moeten de M-Wall Home design panelen geïnstalleerd 
worden op een relatief vlakke ondergrond. De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en vrij 
van losse stukadoors of behangresten zijn. Grote gaten of grote schades dienen voor het 
aanbrengen van de design panelen te worden gerepareerd. Schroeven, spijkers of andere 
bevestiging materialen dienen voor het aanbrengen van de panelen te worden verwijdert en 
waar nodig dienen de gaten te worden gerepareerd met geschikt vulmateriaal.  
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Bij het installeren op gelakte of zeer hoog verdichte ondergronden, de ondergrond voor het 
aanbrengen van de design panelen eerst licht opschuren, stofvrij en vetvrij maken, voor een 
betere hechting. 
 
 
 STAP 2: VOORBEREIDING M-Wall HOME DESIGN PANELEN 
 
Alvorens de M-Wall Home design panelen aan te brengen deze eerst laten acclimatiseren 
gedurende 48 uur in de ruimte alwaar deze worden geïnstalleerd. De verwerkingstempratuur 
mag nooit onder de 16 C° liggen en nooit boven de 23 C° liggen. 
 
Nadat u de voorbereidingen aan de wand zoals omschreven in stap 1 heeft afgerond en de 
design panelen geacclimatiseerd zijn kunt u de wand alwaar de panelen op bevestigd 
worden, voorbereiden zoals omschreven onder stap1.  
 
U heeft al eerder een keuze gemaakt of u de design panelen van wand tot wand of enkel als 
een strook of op een andere wijze gaat aanbrengen.  
 
Afhankelijk van de afmetingen van de aan te brengen panelen gerelateerd aan uw gekozen 
type design paneel dient u dit op uw wand uit meten en uit te lijnen. Houdt rekening met de 
maatvoering en het patroon van het designpaneel van uw keuze en meet uit hoe het het 
beste in uw situatie uitkomt. 
 
Wanneer u een hele wand bekleed raden wij u aan de panelen zo op de wand uit te meten 
dat u aan weerzijden van de volgende wand, op evenredige op maat gesneden panelen 
uitkomt. Zo krijgt u optimaal effect van de design panelen en geen onnodig storende 
kantafwerking van of door gesneden design panelen. 
 
Bijna alle designs kunt u in de regel zowel horizontaal als verticaal verwerken. Echter worden 
de M-Wall Home design panelen meestal horizontaal verwerkt. Let echter ook bij het 
horizontaal verwerken op u de panelen in dezelfde richting verwerkt. Dus normaal of 180 
graden gedraaid!  
 
ALGEMENE TIP ! Leg een of twee rijen M-Wall Home design panelen alvorens u ze gaat 
aanbrengen op de wand, even op de vloer voor de wand van uw keuze uit! Zo kunt u alles 
nogmaals controleren en heeft u een goed totaal beeld! 
 
 
 STAP 3: AANBRENGEN VAN M-WALL HOME DESIGN PANELEN 
 
Nadat u de maatvoering op de wand heeft ‘uitgezet’ (controleer dit alvorens te starten 
nogmaals) en de design panelen op de vloer heeft uitgelegd, begint u in de regel vanuit het 
hart van de wand de M-Wall Home design panelen aan te brengen.  
 
Zorg ervoor dat het eerste wandpaneel perfect recht en haaks zit!  Als het eerste 
wandpaneel namelijk recht zit kunt u met de andere wandpanelen hier naadloos tegen aan 
werken.  
Voor het aanbrengen van de design panelen is het belangrijk de montage kit en of 
dubbelzijdige tape, op de randen en in het midden van het design paneel aan te brengen.  
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Druk het wandpaneel stevig op de gewenste plek en zorg er nogmaals voor dat deze perfect 
recht zit.  
 
 
Controleer dit tenslotte nogmaals met een waterpas. Plaats nu alle navolgende panelen zo 
strak mogelijk tegen elkaar aan om het ontstaan van onnodige naden te voorkomen. 
Mocht er montage kit tussen de naad van de onderlinge wandpanelen komen verwijder deze 
dan direct voorzichtig met een vochtige doek.  
Poets niet te agressief of te veel omdat door de poetsbeweging beschadigingen kunnen op 
treden. 
 
U kunt de design panelen ook met dubbelzijdige tape zonder of in combinatie met 
montagekit aanbrengen. 
 
 
ATTENTIE !! Houdt u bij het uitzetten van de maatvoeringen rekening met het feit dat er 
tussen uw vloer / plint en uw plafond over de lengte van de te bekleden wand een 
maatverschil kan zitten!!  
 
 
 Stap 4: OP MAAT MAKEN VAN DE M-WALL HOME DESIGN PANELEN 
 
Aan het einde van uw wand, de kopse zijden, zal het voorkomen dat er een wandpaneel 
opmaat gemaakt moet worden.  
Teken uw design paneel, het liefs middels een haakse hoek, nauwkeurig met een potlood op 
de achterzijde af.  
Het eenvoudigst snijdt u het paneel met een stanleymes door. Snij niet in 1x met veel kracht 
door het paneel maar maak meerdere dunnen sneden!!  
Snij voor het beste resultaat en uw veiligheid, de design panelen altijd door op een vlakke en 
stevige ondergrond. Zo snijdt u de designpanelen strak en niet ‘rafelig’ door. 
Schuur vervolgens de snijrand licht op met een fijn schuurpapiertje en bevestig het met de 
montagekit op de muur.  
 
Wanneer er tijdens de installatie naden tussen de onderlinge wandpanelen mochten 
ontstaan kunt u deze met o.a. M-Wall Home Acrylaat kit eenvoudig afdichten. 
Doe dit uiteraard wel voor het verven van de panelen. Acrylaat kit is overschilder baar. 
 
 

4.0 AFWERKING 
 
Zodra de panelen bevestigd, eventueel afgekit en geprimerd zijn, kunnen de design panelen 
geverfd worden. Wij raden aan om een mooie matte latex verf te gebruiken maar u kunt ook 
kiezen uit andere afwerkingsmethodes zoals 
 

- afwerking met lakken 
- afwerken middels spuittechniek 

 
Het is mogelijk om de design panelen in iedere gewenste RAL of andere kleur over te 
schilderen met latex muurverf.  
Het aanbrengen van de latex muurverf of andere afwerkingen gebeurd nadat u de design 
panelen heel licht met een fijn schuurpapier (350 of hoger) heeft opgeschuurd.  
Vraag uw verf leverancier voor een primer- en verfadvies passend bij het type verfafwerking 
van uw keuze. Hij zal u ook adviseren over het te gebruiken verfkwast en verfroller type.  
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ALGEMEEN !! Wanneer u de designpanelen op een andere wijze wenst af te werken 
adviseren wij u met een professioneel schildersbedrijf contact opnemen. Mocht u de 
installatie niet zelf willen of kunnen doen, kunnen zij vaak ook de installatie van uw M-Wall 
Home panelen verzorgen. 
 
Hartelijk bedankt voor het kiezen van M-Wall Home design panelen voor uw interieur!  
Wij wensen u heel veel plezier in uw nieuwe eigentijdse en unieke interieur!  
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