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JVWP-179-KO

3D SEINÄPANEELI 

JÄRNVIK 179 BETULA 

122x12x2600mm

JVWP-179-KO-CMN

Päätypala naaras

JVWP-179-KO-CMU

Päätypala uros

Matalaprofiilinen, sormipaneelia muistuttava pontillinen 

seinäpaneeli, jossa vaaleaa koivua muistuttava kuosi. 

Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.

Täysin vedenkestävä, ei sisällä haitallisia aineita, 

materiaali polystyreeni. Kulutusta kestävä / ei 

naarmunnu helposti. Helppo ja nopea asentaa. 

Siistimmän lopputuloksen saavuttamiseksi panelin 

asennuksessa suositellaan käytettävän erillisiä 

päätypaloja. 



JVWP-7401-PYMU

3D SEINÄPANEELI 

JÄRNVIK 7401 FAGUS 

122x21x2600mm

Korkeaprofiilinen, rimoitusta muistuttava pontillinen 

seinäpaneeli 3D- kuosilla, jossa pohja on mustaa ja 

päällinen vaaleaa tammea muistuttavaa puukuviota. 

Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.

Täysin vedenkestävä, ei sisällä haitallisia aineita, 

materiaali polystyreeni. Kulutusta kestävä / ei 

naarmunnu helposti. Helppo ja nopea asentaa. 

Siistimmän lopputuloksen saavuttamiseksi panelin 

asennuksessa suositellaan käytettävän erillisiä 

päätypaloja.

JVWP-7401-PYMU-CMN

Päätypala naaras

JVWP-7401-PYMU-CMU

Päätypala uros



JVWP-7401-MU

3D SEINÄPANEELI 

JÄRNVIK 7401 NOX 

122x21x2600mm

Korkeaprofiilinen, rimoitusta muistuttava pontillinen 

seinäpaneeli tyylikkään mustalla kuosilla. Voidaan 

asentaa pystyyn tai vaakaan.

Täysin vedenkestävä, ei sisällä haitallisia aineita, 

materiaali polystyreeni. Kulutusta kestävä / ei 

naarmunnu helposti. Helppo ja nopea asentaa. 

Siistimmän lopputuloksen saavuttamiseksi panelin 

asennuksessa suositellaan käytettävän erillisiä 

päätypaloja.

JVWP-7401-MU-CMN

Päätypala naaras

JVWP-7401-MU-CMU

Päätypala uros



JVWP-269-PYMU

3D SEINÄPANEELI 

JÄRNVIK 269 GLORIO 

122x12x2600mm

Matala/leveä -profiilinen, tyylikäs pontillinen 

seinäpaneeli 3D- kuosilla, jossa pohja on mustaa ja 

päällinen vaaleaa tammea muistuttavaa puukuviota. 

Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.

Täysin vedenkestävä, ei sisällä haitallisia aineita, 

materiaali polystyreeni. Kulutusta kestävä / ei 

naarmunnu helposti. Helppo ja nopea asentaa. 

Siistimmän lopputuloksen saavuttamiseksi panelin 

asennuksessa suositellaan käytettävän erillisiä 

päätypaloja.

JVWP-269-PYMU-CMN

Päätypala naaras

JVWP-269-PYMU-CMU

Päätypala uros



JVWP-0201-VAMU

3D SEINÄPANEELI 

JÄRNVIK 0201 MAGUS 

122x12x2600mm

Matala/leveä -profiilinen, tyylikäs pontillinen seinäpaneeli 3D- 

kuosilla, jossa pohja on mustaa ja päällinen vaaleaa tammea 

muistuttavaa puukuviota. Voidaan asentaa pystyyn tai 

vaakaan.

Täysin vedenkestävä, ei sisällä haitallisia aineita, materiaali 

polystyreeni. Kulutusta kestävä / ei naarmunnu helposti. 

Helppo ja nopea asentaa. Siistimmän lopputuloksen 

saavuttamiseksi panelin asennuksessa suositellaan 

käytettävän erillisiä päätypaloja.

UUTUUS! Tulossa varastoon maaliskuussa 2023

JVWP-0201-VAMU-CMN

Päätypala naaras

JVWP-0201-VAMU-CMU

Päätypala uros



JVWP-A600-TAMU

AKUSTIIKKASEINÄPANEELI 

JÄRNVIK 5100 SERENUS 

600x24x2440mm

Korkeaprofiilinen, tyylikäs akustinen rimapaneelilevy, 

jossa pohja on mustaa huopaa ja päällinen vaaleaa 

tammea muistuttavaa puukuviota. Voidaan asentaa 

pystyyn tai vaakaan sekä kattoon.

Ääntä eristävä pohjahuopa vaimentaa melua ja 

jälkikaikuja. Mdf -rimoissa näyttävä puunsyykuviointi.  

Akustisella huovalla on paloa viivästyttävä ominaisuus ja 

se kuuluu B1 -paloluokkaan. Ei sisällä haitallisia 

yhdisteitä. Helppo ja nopea asentaa. Suoraan seinään 

asennettuna NRC-arvo 0,3, äänenvaimennusluokka D. 

Koolattuna äänenvaimennusluokka A. Levyn paino 

10,8kg, pituus 2440mm, leveys 600mm ja paksuus 

24mm. 

EN 13501-1:2018 CLASS B, ASTM E84 CLASS A.

UUTUUS! Tulossa varastoon maaliskuussa 2023
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3D Seinäpaneeleiden asennus

1. Tasoita seinä tarvittaessa ja poista mahdolliset tapettijäämät 

tms. Tarvittaessa tee erillinen koolaus. Erillisen koolauksen 

tekemistä asennettavaan seinään harkittava tapauskohtaisesti. 

Koolaus helpottaa seinäpaneeleiden mahdollista purkamista.

2. Käytä paneeleiden katkaisuun sirkkeliä, jonka terän 

pyörimisnopeus 5000- 6000rpm, ja tiheähampaista terää (min.60T, 

suositus 100T). Varmista paneelien päiden suoruus tasaamalla ne 

aina sirkkelillä.

4. Pontillinen paneeli kiinnitetään liimalla ja nauloilla asennettavaan pintaan. Levitä paneelin takapuolelle liimaa koko matkalle ja aseta 

paneeli paikoilleen. Kiinnitä lopuksi paneeli listanaulapyssyllä urospontin puolelta noin 40cm:n välein. Naulaus tulee tehdä reunaan, jotta 

naulanreiät jäävät piiloon seuraavan paneelin naaraspontin alle. Asenna aina vasemmalta oikealle, urospontti edeltä. Kivipinnalle 

asennettaessa voidaan käyttää pelkkää liimaa (Wurth Power Tack tai vastaava).

3a. Asennus pystyyn
Asennus tapahtuu aina urospontti edeltä. Jos asennus tapahtuu nurkasta nurkkaan, erillisiä päätypaloja ei tarvita, vaan viimeinen paneeli 

sahataan pituussuunnassa oikean levyiseksi. Jos paneeleita ei asenneta koko seinän matkalle, aloitetaan asennus urospäätypalalla. Jos 

seinällä on ulkonurkka, aloitetaan asennus aina ulkonurkasta urospäätypalalla ja ja sahataan viimeinen paneeli pituussuunnassa oikean 

levyiseksi.

3b. Asennus vaakaan
Asennus tapahtuu aina urospontti edeltä. Vaakaan asennettaessa suunta on aina alhaalta ylöspäin. Asennettaessa paneeleita vaakaan,  

asennus päättyy naaraspäätypalaan halutulle korkeudelle, eikä urospäätypalaa tarvita. 

Betoniseinälle asennettaessa suositellaan käytettäväksi Wurth Power Tack asennusliimaa tai vastaavaa. Asennettaessa puu- tai 

levypinnalle, jossa naulaaminen mahdollista, suositellaan käytettäväksi Wurth Asennusliima Pro 140 tai vastaavaa.

Seinäpaneeli voidaan liimata myös erilliselle taustalevylle, jolloin se voidaan asentaa kokonaisena seinään esimerkiksi ruuvaamalla.

Paneeleiden jatkamista ei suositella, mutta paneeli voidaan asentaa puskusaumaan. Sauma kannattaa pyrkiä kohdistamaan 

mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. 

HUOM! Suunnittele asennus aina huolella etukäteen laskemalla paneeleiden etenemä, ja ottamalla mahdolliset nurkat huomioon. Jos 

paneeleita ei asenneta nurkasta nurkkaan, laske aina päätypalojen vaikutus etenemään, jotta saat halutun lopputuloksen ja paneelit 

sille kohdalle, kuin suunniteltu.



Akustiikkaseinäpaneeleiden asennus

2. Tarkista ennen asennusta, että jokainen levy on 

moitteeton. Asennettaessa hyväksytään tuotteen 

laatu.

Asennus vaakaan tai kattoon

Asennus tapahtuu samalla periaatteella kuin pystyynkin asennettaessa. Vaakaan asennettaessa suunta 

on aina alhaalta ylöspäin. Kattoon asennettaessa suositellaan käytettäväksi ruuveja sekä liimaa. 

HUOM! Jos käytössä on kattolämmitys, varmista tuotteen sopivuus lämmitysjärjestelmän toimittajalta.

1. Valmistele tarvittavat työkalut ja materiaalit. 

Asennuksessa tarvitset; liimaa, hienohampaisen 

käsisirkkelin (tai käsisahan), puukon, rullamitan 

sekä ruuveja.

Akustiikkapaneelit voidaan asentaa suoraan seinään, tai koolauksen päälle. 

Koolauksen päälle asennettuna päästään äänenvoimakkuusluokkaan A. 

Asennus voidaan tehdä ruuveilla tai liimalla. 

Ruuveilla asennettaessa 

kiinnitys kolmella ruuvilla 

vaakaan, 60cm:n välein.

Liimalla asennettaessa liimaa 

levitetään kauttaaltaan levyn 

taakse.

Koolattaessa kiinnitys kolmella 

mustalla ruuvilla vaakaan, 

koolaus ja ruuvaus 60cm:n 

välein.

3. Katkaise levyt oikeaan mittaan käsisirkkelillä ja 

aloita asennus. Varmista aina paneeleiden suoruus 

vatupassin tms avulla.

2. Mittaa seinän korkeus ja leveys. Laske levyjen 

jako vaakasuunnassa niin, että molempiin 

reunoihin jää samanverran tilaa. Nurkkalevyjen 

halkaisun tulisi osua rimojen väliin, jolloin halkaisu 

voidaan tehdä huopaa pitkin mattoveitsellä.

5. Tarkista aina seuraavaa levyä asennettaessa, 

että rimojen väli pysyy samana, ja että levyt ovat 

suorassa linjassa.

4. Liimattaessa; levitä liima paneelin taakse 

kauttaaltaan ja asenna levy paikoilleen. Voit 

halutessa käyttää myös ruuveja helpottamaan 

asennusta. 

Ruuvattessa; aseta levy paikoilleen ja ruuvaa kiinni 

yllä olevan ohjeen mukaisesti.



7401 FAGUS

269 GLORIO



7401 NOX

179 BETULA




