
 

 
                                                                                

İNCE ESNEK DOĞAL TAŞ PANELLER                                                                                            

                                                                     UYGULAMA – MONTAJ KILAVUZU 

 
 

Panellerin Yapısı : 

Doğada belli bölgelerde bulunan bazı taş kütlerinden, özel bir yöntem ile ayrıştırılmış, arka yüzeyleri cam elyaf 
takviyeli katman ile güçlendirilmiş, %100 doğal taş yüzeyli panellerdir.  

 

Uygulanacak Alanların Hazırlanması : 

Genel olarak uygulama yapılacak yüzeylerin temiz, düzgün ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırılacak yüzey 
aşırı nemli ve rutubet alıyorsa, bunun kalıcı olarak giderilmesinde fayda vardır. 

 

Kesim : 

Paneller, 2 mm kalınlığında olduğundan kesimi kolaydır. 
Taş veya mermer spirali, demir uçlu dekupaj, demir makası, saç giyotini vb. aletler ile kesilebilir.  
Gerektiğinde panç ile delik açılabilir. 

 

Uygulama: (Duvar, Zemin, Tavan, Mobilya vb.) 

Paneller, iç ve dış mekanlar da her türlü yüzeye, genel olarak çift bileşikli poliüretan bazlı yapıştırıcılar ile yapıştırılır. 
Uygulama esnasında yapıştırıcının kullanma talimatlarına uyulmalıdır. (bak yapıştırıcı kullanma talimatı) 

Uygulanacak alanlara göre, yapıştırıcı 2-4 mm dişli taraklar ile direk uygulama yapılacak yüzeylere veya panellerin 
arkalarına sürülerek yapıştırma işlemi yapılabilir.  

Paneller yapıştırıldıktan sonra tatlı sert bir şekilde sıvanmalıdır.(arka yüzeyde boşluk kalmaması ve yapıştırıcının 
iyice yayılması temas etmesi için).  

Uygulanacak alanlarda, yapıştırma işlemine geçmeden, kuru prova yapılması, panellerin boyutlandırılması, kesim 
gerekli yerlerin önceden kesimi yapılması tavsiye edilir.  

Panel köşeleri uygulama sonrasında gerekirse zımpara ile yumuşatılabilir.  

Küçük metrajlı uygulamalarda, uygulanacak yere göre farklı yapıştırıcılarda kullanılabilir. (örneğin montage kit, sıvı 
çivi vb.. tek bileşikli poliüretan bazlı yapıştırıcılar.)  

Yuvarlak kolon, dış bükey uygulamalarında, yapıştırıcı donana kadar, panellerin köşelerinden kalkmaması için 
desteklenmelidir.  

Dış mekan, mutfak alınlığı, zemin kaplaması, tezgah vb.  uygulamalarda malzemenin yüzeyine gerek görülürse,  
çeşitli vernik veya cilalar sürülebilir. Zemin ve tezgahlar da cila uygulaması mutlaka tavsiye edilir, cila/vernik çeşitleri 
için bize danışabilirsiniz. 

Paneller gerektiğinde, başka malzemeler ile lamine edilebilir, sıcak ve soğuk preslenebilir. Malzemeler 3 boyutlu 
olduğundan pres uygulamaları esnasında, malzemenin ön yüzeyi ile pres arasına orta sertlikte kauçuk/lastik katman 
koyulması tavsiye edilir. (pres sıcaklığı, basıncı ve süresi çok az daha arttırılabilir.) 

 

Rötuş: 

Paneller genel olarak birbirlerine sıfır (derzsiz) uygulanır, uygulama sonrasında gerekiyorsa ek yerleri, köşeler vs.. 
uygun renkli su bazlı seramik derz dolgu malzemeleri veya mastikler ile rötuşlanabilir. Derzli uygulamalarda, 
bırakılan derz boşluğu yine aynı şekilde uygun renkli su bazlı seramik derz dolgu malzemeleri veya mastikler ile 
doldurulabilir. 

 

Panel Renk ve Desenleri: 

Malzemeler doğası gereği %100 doğal taş kütlelerinden imal edilmiştir. Bunun için bazı modellerde, paneller 
arasında renk ve desen çeşitliliği, farklılıkları mevcuttur. Uygulama öncesinde, uygulama yapılacak alana göre 
paneller bu doğrultuda gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa zevke göre panel sıralaması yapılması tavsiye edilir. 

 

HER TÜRLÜ SORULARINIZ VE UYGULAMA DESTEĞİ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ 
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