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Instrukcja montażu
paneli akustycznych do izolacji dźwięku 
FLUFFO IZO

Dziękujemy za wybranie  
paneli akustycznych FLUFFO IZO.

Ich montaż jest prosty, szybki i czysty. 
Z powodzeniem wykonasz go samodzielnie. 

 Postępuj zgodnie z tą instrukcją.

Jeśli na którymkolwiek z etapów montażu  
będziesz potrzebować naszej pomocy, zadzwoń:

 +48 502 552 392



1 Przygotowanie do montażu

Przygotuj: 
A panele FLUFFO IZO
B klej montażowy  

(rekomendujemy klej Mamut  
lub HighTack firmy Bostik)

C pistolet do wyciskania mas gęstych 
w kartuszach

D miarkę
E poziomnicę
F ołówek
G* metalową linijkę
H* nożyk tapicerski (do cięcia pianki)
I*  piłkę z brzeszczotem lub nóż  

o ząbkowanym ostrzu (do cięcia kauczuku)
J** dystans do puszki elektrycznej  

(2 x 24 mm + 1 x 12 mm)
 

 

* jeśli zachodzi konieczność  
przycięcia paneli 

**  jeśli zachodzi konieczność osadzenia 
gniazdka w panelu
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SPOSÓB CZYSZCZENIA:
Struktura Fluffo pokrywająca panele jest 
antystatyczna i nie przyciąga kurzu. Może on 
jednak osiadać na panelach tak, jak na zwykłych 
meblach. Kurz usuwamy szczotką z miękkim 
włosiem lub przy pomocy odkurzacza ze 
standardową końcówką do odkurzania mebli 
tapicerowanych.

Powierzchowne zabrudzenia usuwamy 
miękką gąbką lekko zwilżoną rozcieńczonym 
detergentem. Przetrzyj wówczas cały panel tak, 
aby nie zostawiać śladu tarcia w jednym miejscu. 
W skrajnych przypadkach, gdy plama wniknęła 
w głąb panelu i pomimo  czyszczenia jest wciąż 
widoczna, zabrudzony panel można po prostu 
wymienić na nowy.

Panele można również odświeżać. Najpierw 
dokładnie je odkurz, a następnie spryskaj 
mgiełką wodną. Po 2 minutach wytrzyj panele 
suchą gąbką.

Pamiętaj, aby unikać intensywnego tarcia 
powierzchni panelu mokrą gąbką oraz 
stosowania silnych detergentów, takich jak 
wybielacze czy proszki do prania.

Powyższe informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy, służą jednak wyłącznie jako wskazówka. Chętnie służymy wszelkimi informacjami i poradami technicznymi 
dotyczącymi naszych produktów, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej ofercie. Do odbiorcy należy upewnienie się i ostateczna decyzja 
czy cechy technologiczne naszych produktów będą odpowiednie dla celów jakie zamierza osiągnąć stosując je. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje 
wynikające z niestosowania się do naszych zaleceń dotyczących sposobu użytkowania produktów Fluffo .
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WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA:
Panele nie powinny być wystawiane na 
intensywne światło słoneczne. W takich 
warunkach po dłuższym czasie mogą pojawić 
się odbarwienia lub przebarwienia.

Panele należy montować z dala od otwartych 
płomieni, iskier i innych źródeł ciepła np. 
elektrycznych grzejników.

Paneli nie należy stosować w miejscach 
o wysokiej wilgotności ze względu na chłonną 
strukturę pianki, z której są wykonane.

Pianka, z której wyprodukowane są panele, 
może reagować z silnymi substancjami 
utleniającymi (silne kwasy).

Uważaj by nie uszkodzić paneli ostrymi 
narzędziami, krawędziami bądź narożnikami 
mebli.

Unikaj brudzenia paneli. 

Panele należy montować poza zasięgiem 
zwierząt – pianka nie jest przeznaczona 
do konsumpcji.
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2 Nakładanie kleju

UWAGA! Ściana do montażu powinna być równa, czysta i odpylona, a tynk trwały i nieodpadający. Nie musisz 
gruntować ściany. Rekomendujemy klej montażowy Mamut lub HighTack firmy Bostik. Klej powinien mieć 
temperaturę pokojową.

A  Oryginalny aplikator kleju dedykowanego do paneli IZO (jeśli ten został wybrany) przytnij pod kątem tak, by 
zlikwidować fabryczną szczelinę ułatwiającą nakładanie kleju. Pozwoli to uzyskać szeroką i niską wstęgę kleju.

B Przyciśnij końcówkę aplikatora do panelu i wolno przesuwaj nią po jego powierzchni jednocześnie 
wyciskając klej. 

C Klej nanosimy za pomocą pistoletu szerokimi pasami na całą powierzchnię panelu. Odległości między 
pasami kleju powinny wynosić między 5 a 7 cm w zależności od wielkości panelu (zachowaj margines 
ok. 3 cm od jego krawędzi). Jeżeli warstwa kleju jest za wysoka, rozprowadź ją szpachelką lub nożykiem. 
To ważne, bo kompozycja ma być równej grubości.

UWAGA! Unikaj zabrudzenia powierzchni panelu klejem – będzie trudno go usunąć. Nie zaleca się sklejania paneli 
ze sobą.
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3 Montaż i spasowanie paneli 

UWAGA! Pamiętaj aby panelami Fluffo IZO wyłożyć całą powierzchnię ściany, przez którą przenikają dźwięki. 
Panele układamy ściśle, jeden obok drugiego, tak aby nie pozostały między nimi szczeliny.

A  Wyznacz oś symetrii kompozycji, i zaznacz na ścianie położenie pierwszego panelu (A1). 
UWAGA! Montaż paneli zaczynamy od dołu ściany. Rekomendujemy, aby panele układać od podłogi (A2). 
Jeśli dolny rząd paneli nie opiera się na podłodze lub listwie przypodłogowej, należy zastosować podporę 
o właściwej wysokości tak, aby panele miały oparcie od dołu. Zapobiegnie to obsuwaniu się paneli pod 
wpływem ich ciężaru. 

B  Staraj się dokładnie spasować poszczególne panele względem siebie tak, aby ściśle do siebie przylegały. 
Klej od pierwszego momentu bardzo dobrze mocuje panele do ściany i pozostaje elastyczny od 3 do 10 
min, co ułatwia korektę spasowania paneli. W celu wyrównania poziomu kleju na spodzie panelu, umieść 
go na ścianie w odległości ok. 0,5 cm od sąsiedniego panelu i dosuń go posuwistym ruchem.
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4* Przycinanie paneli

5** Osadzanie włączniów  
i gniazd elektrycznych

6 Uwagi końcowe

UWAGA!  Wykonaj najpierw próbę cięcia na niepotrzebnej części panelu.  

A  Delikatnie zaznacz ołówkiem linię cięcia na powierzchni panelu przy pomocy metalowej linijki.
B Cięcie piankowej części panelu wykonuj nożykiem tapicerskim (B1). Warstwę kauczuku przytnij piłką 

z brzeszczotem lub nożem o ząbkowanym ostrzu (B2).
C Pamiętaj, że cięcie odsłoni strukturę wewnętrzną panelu. Powierzchnie cięte powinny być zatem dosuwane 

do prostopadłej ściany lub sufitu.

UWAGA! Jeżeli gniazdko lub włącznik wypada w panelu zastosuj odpowiedni dystans dla puszki elektrycznej 
(do kupienia w sklepie elektrycznym lub markecie budowlanym).

A  Zaznacz na panelu miejsce w którym znajduje się włącznik lub gniazdko (A1) i wytnij otwór o średnicy mniejszej 
o 2-3 mm od średnicy dystansu (A2).

B  Zainstaluj dystans puszki elektrycznej zgodnie z instrukcją producenta. Dobierz jego wysokość odpowiednio do 
grubości panelu (dla panelu IZO będzie to 2 x 24 mm + 1 x 12 mm). 

C Przyklej panel (nakładając klej również wokół wyciętego otworu). 
D Zamontuj obudowę gniazdka mocno dociskając ją do panelu.

A Pozostaw zamontowane panele na 24 godz. 
do całkowitego wyschnięcia kleju.  
Wywietrz dobrze pomieszczenie, zapach 
kleju może utrzymywać się przez kilka dni.

B Następnie odkurz je odkurzaczem 
z końcówką do mebli 
tapicerowanych ustawionym na 
niską moc ssania. 
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