
    
 
Benodigdheden: 
- Waterpas of laser-waterpas 
- Potlood, marker of pen 
- Meetlint of rolmaat 
- Kitpistool met lijmkit high-tack (benodigd: ca. 1 tube 290ml per 1,5 m2) 
of  
- Dispersieprimer (bijvoorbeeld Bostik Grip A500 Multi), lijmkam en parketlijm (bijvoorbeeld Bostik  
Wood H550 Eco Plus) 
- Stanley-mes 
- Zaag of beitel en hamer 
 
Eventueel: 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsbril en – handschoenen 
- Verstekbak of -zaag 
- Schuurpapier 
- Bezem, stoffer en blik en/of stofzuiger 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE: 
Woodbricks wandpanelen zijn van massief hout. Noesten, splinters, gaatjes en natuurlijke vorming 
van het hout zorgen ervoor dat elk deeltje haar eigen structuur, kleur en natuurlijke authenticiteit 
heeft. 
 
Alle panelen zijn geschikt om binnenshuis te gebruiken. De thermisch behandelde types zijn ook  
geschikt om buiten te gebruiken, echter gelden hiervoor aanvullende voorwaarden: 1) de 
ondergrond moet stabiel zijn en niet werken 2) De lijm moet flexibel zijn en en meewerken bij 
uitzetten/krimpen 3)  
 
Niet blootstellen aan langdurig direct zonlicht 4) bij een groot oppervlak moeten naden van ca 1mm  
voorzien worden om het uitzetten op te vangen (zowel horizontaal als verticaal, elke ca 150cm). 
 
Acclimatiseren is niet nodig, de panelen kunnen meteen vanuit de verpakking worden aangebracht  
op de wand. In ideale omstandigheden blijft de temperatuur in de ruimte tussen 18 en 30 graden en 
de luchtvochtigheid tussen 40 en 60%. Zorg voor enige ventilatie zodat eventuele geur van de UV 
coating vervliegt. 
 
Oppervlakken waarop de Woodbricks panelen worden aangebracht dienen schoon, droog en stofvrij 
te zijn.  
 
Zijn je panelen gekleurd? Pak de dozen dan uit en leg de panelen op de grond. Zorg ervoor dat je  
vooraf bekijkt welke kleuren je op welke plek wilt gebruiken zodat je een verdeling naar wens krijgt.  
Eenmaal goed verlijmd zijn de panelen niet gemakkelijk te verwijderen. Zodra Woodbricks panelen  
verlijmd of gezaagd zijn vervalt elke aansprakelijkheid en kan er niet meer worden geretourneerd. 
 
 
 
 
 
 



    
 
INSTALLATIE: 
1. Zorg dat het te bekleden oppervlak schoon, stofvrij, vlak en droog is. Gebruik hiervoor  
eventueel een verdund schoonmaakmiddel en zorg dat de wand goed droog is voordat je  
begint met lijmen. Gebruik bij sterk zuigende ondergronden bij voorkeur een dispersieprimer 
of indien u werkt op een ondergrond die misschien kan loslaten (bijvoorbeeld dun, oud  
stucwerk). 
 
2. Meet het te bekleden oppervlak nauwkeurig op en bereken hoeveel hele blokjes er op passen.  
Bij voorkeur dient aan de zijkanten van het te bekleden oppervlak ca. 3 mm open te worden  
gelaten voor het geval het hout wat uitzet. 
Houd er vooraf rekening mee dat je wellicht ergens gezaagde blokjes moet plaatsen: boven,  
beneden en links of rechts. Wellicht wil je de blokjes de hoek om laten lopen, beslis dan vooraf  
of je de blokjes op elkaar wilt laten vallen of verstek gezaagd wilt monteren. 
Kortom: bedenk vooraf wat je wilt gaan doen.  
 
3. Trek met behulp van de waterpas een horizontale en een verticale referentielijn die dienen als  
basis voor een kaarsrechte installatie. Begin vanuit deze lijnen te werken. U kunt ook werken  
in wildverband, met name de Brick collectie is hiervoor geschikt. Zaag hiervoor aan het begin  
van de wand een paneel doormidden en gebruik het afgezaagde deel achteraan weer om de rij  
vol te maken. Gezien het zaagverlies wordt aangeraden minimaal 5% extra materiaal te  
bestellen. 
 
Stap 4: beschrijving installatie met parketlijm 
Stap 5: beschrijving installatie met high-tack lijmkit 
 
4. Installatie met parketlijm: Gebruik bij voorkeur een hoge kwaliteit parketlijm die u aanbrengt  
met een lijmkam nadat de muur is voorzien van een laag dispersieprimer. Verspreid de  
parketlijm d.m.v. de lijmkam gelijkmatig over de muur. Breng tussen 700 en 1000 gram per  
m2 aan. Wij kunnen u op aanvraag een technische datasheet van de parketlijm en  
dispersieprimer toesturen. Verlijm enkele panelen bij wijze van test aan de wand, druk ze  
goed aan en controleer of ze goed blijven zitten. Ga dan verder met de overige panelen. Werk  
bij voorkeur van beneden naar boven zodat u goed vastzittende panelen kunt gebruiken om  
op door te bouwen naar boven toe.  
 
5. Installatie met high-tack lijmkit: U heeft ongeveer 1 tube lijmkit van 290ml nodig per 1,5 m2.  
Gebruik bijvoorbeeld Den Braven Zwaluw High Tack of Bison Polymax. U kunt Den Braven  
Zwaluw High Tack bij ons bestellen samen met uw wandpanelen. Wij kunnen u op aanvraag  
een technische datasheet van de lijmkit toesturen. Verspreid de lijmkit gelijkmatig over de  
achterkant van het paneel (niet dotten). Verlijm enkele panelen bij wijze van test aan de wand,  
druk ze goed aan en controleer of ze goed blijven zitten. Ga dan verder met de overige  
panelen. Werk bij voorkeur van beneden naar boven zodat u goed vastzittende panelen kunt  
gebruiken om op door te bouwen naar boven toe. 
 
6. Indien u ergens losse blokjes wilt plaatsen of een enkel rijtje, snijdt u deze dan met een  
Stanley-mes los op de achterzijde van het paneel. U kunt blokjes met een afkortzaag zagen,  
maar u kunt ook met behulp van een beitel en hamer delen van de blokjes af beitelen. 
 
 



    
 
ONDERHOUD: 
Reinig uw Woodbricks panelen na installatie met een borstel, stofzuiger, kruimeldief of doek. Gebruik  
hierbij geen water of reinigingsmiddelen 
 
 
DISCLAIMER: 
Verantwoordelijkheden van de eigenaar/installateur: Alle dozen zijn voor verzending grondig  
geïnspecteerd om te zorgen dat u alleen de mooiste panelen ontvangt. Omdat al onze producten van  
natuurlijk massief hout zijn, is het mogelijk dat de kleuren licht verschillen. Het is de  
verantwoordelijkheid van de installateur om de geschiktheid van alle stukken te controleren voordat  
ze worden aangebracht. Producten die niet aan de normen voldoen, mogen niet geïnstalleerd 
worden.  
 
Maak hiervan s.v.p. zo snel mogelijk duidelijke foto’s en mail deze (samen met uw factuurnummer en  
een beschrijving van de afwijking) naar: info@kwaliteitparket.nl 
 
Wanneer de panelen geïnstalleerd zijn, worden ze als geaccepteerd beschouwd. Verwerk dus geen  
panelen waarvan u vermoedt dat ze afwijkingen vertonen. Woodbricks aanvaardt geen  
verantwoordelijkheid voor mislukkingen als gevolg van onjuiste installatie of installatie onder  
ongeschikte omstandigheden.  
 
Woodbricks Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. 
 
Stuurt u ons gerust foto’s op van uw gerealiseerde project. 
 
Ook bij overige vragen of opmerkingen over uw installatie, neemt u dan contact met ons op via  
info@kwaliteitparket.nl 


