
INSTRUCTIES XXL WALLS

Roxer, hoe werkt dat? 
Zo plaats je een roxer 
XXL wand.

Lees deze instructies  
aandachtig voor je begint
Een Roxer wand plaatsen is heel eenvoudig. Toch zijn er een aantal 
aandachtspunten die we je graag meegeven voor je begint. Een goed 
voorbereid plaatser is er twee waard, toch? Dat dachten wij ook.

Wat heb je nodig?
Om een Roxer wand te plaatsen, heb je alleen een aantal heel 
eenvoudige hulpmiddelen nodig: een waterpas, een meter, een 
potlood, afstandsblokjes en een breekmes. Voor de installatie zelf haal 
je best een cleaner, primer, en Roxer lijm in huis.

Stap 1 
De voorbereiding
• Een Roxer wand écht juist plaatsen begint al twee dagen voor de 

plaatsing. Geen nood: je hoeft er zelf nog niet veel voor te doen. 
Zorg er gewoon voor dat de panelen voor het plaatsen al kunnen 
wennen aan de temperatuur en omstandigheden in de ruimte. Leg 
de originele verpakkingen minstens 48 uur lang ongeopend en 
horizontaal in de ruimte waar je de wand gaat plaatsen.

• We controleren onze wanden goed voor we ze verpakken, maar we 
raden je aan zelf ook alle panelen nog eens na te kijken op schade 
voor je ze plaatst. 

• Het is belangrijk dat de Roxer lijm zich goed aan de bestaande 
muur kunnen hechten. Zorg er daarom voor dat de ondergrond 
voldoende vast, droog, effen en stabiel is.  Ontvet de muur met een 
cleaner.

• Zorg dat de muur waarop je de wand plaatst voldoende stabiel is 
om panelen op aan te brengen. Hou daarbij ook rekening met het 
gewicht van de panelen. 

Stap 2 
De plaatsing
Enkele aandachtspunten
•    Bij poreuse muren, breng je éérst een primer aan op de achterkant 

van de Roxer panelen. Gebruik voldoende Roxer lijm en breng hem 
aan op de ontvette muur in enkelvoudige verticale strepen. (Dus 
niet in zigzagstrepen!).  

• Ontvet elk paneel voldoende alvorens je het paneel tegen de lijm 
aandrukt.  Duw de panelen goed aan eens ze op de juiste plaats 
zitten. 

• De panelen zijn voorzien van een handige tand-groefverbinding die 
het eenvoudig maakt om verschillende panelen snel aan elkaar te 
bevestigen. 

• Om de tand perfect in de voeg van het vorige paneel te doen 
passen, kunt u het paneel met een stootblok voorzichtig in de groef 
van het vorige paneel tikken.  

• Start steeds met de plaatsing van het eerste paneel vanuit de 
hoek(en) van de wand.  Je plaatst het eerste paneel met de tand 
tegen de hoek van de wand.  Daarna schuif je de volgende panelen 
steeds met de tand in de groef van het vorige paneel.  

• Zorg ervoor dat je de panelen waterpas plaatst en dat de voegen 
zowel in de hoogte als in de breedte mooi aansluiten. 

• Voorzie indien nodig voldoende steun onderaan het te plaatsen 
paneel, om te zorgen dat het paneel verticaal goed uitgelijnd is met 
de verticale groef van het vorige paneel.  Dit vergemakkelijkt het 
inschuiven van het te plaatsen paneel in het vorige paneel.

• Voorzie tussen de panelen en de muur een open voeg van vijf 
millimeter om de wand wat ademruimte te geven. Aan de vloer kan 
je de open voeg met afstandsblokjes vastzetten. Je kan de blokjes 
48 uur na plaatsing terug wegnemen.   Voor meer stabiliteit, kan je 
ook je paneel laten steunen op een reststuk van een voorgezaagd 
paneel.  

Plaatsingsinstructies
1  Voor je begint te plaatsen, meet je best de breedte van de 

muur op. Zo kan je vooraf plannen van welke je een stuk wil 
afhalen om een strakke look te verzekeren (min. 10 cm).  Teken 
op de muur een loodlijn waar de panelen geplaatst worden. 

2  Voor het bevestigen van het 1ste paneel op elke 
wand, breng voldoende Roxer lijm aan op de ontvette 
muur in enkelvoudige verticale strepen.  

3  Voor elk volgend paneel volstaat het om enkel lijm op de 
muur te rillen en het paneel met de tand in de groef van 
het vorige paneel te schuiven.  Om de voeg volledig te 
dichten, kan het nuttig zijn om het paneel aan te tikken 
met een stootblok.  Herhaal dit voor alle panelen. 
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4  Ga je voor 100% waterproof? Dan spuit je de verticale voegen 
van de panelen voor het in elkaar schuiven best in met 
waterbestendige silicone. Als er bij het aandrukken van de 
panelen overbodige silicone uit de voegen komt, verwijder 
die dan meteen met een aangepast schoonmaakmiddel.

5  Roxer wandpanelen bieden eindeloze mogelijkheden. Kort 
indien nodig de panelen in.  Snij het oppervlak van het paneel 
voor met een breekmes en breek het met de hand verder 
door. Je kan ook een decoupeerzaag met een voldoende hard 
zaagblad gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig voor het inzagen 
van openingen voor kraanaansluitingen (éérst voorboren !).

6  48 uur na de plaatsing kan je de afstandsblokjes onderaan de 
panelen wegnemen. Seal dan ook meteen de naden aan alle 
muren, vloeren en plafond met een geschikte sealing-silicone, 
en vergeet ook de naden rond kraanaansluitingen niet. 

7  Om hoeken extra strak af te werken, kan je ook hoekprofielen 
gebruiken. Zorg er in dat geval voor dat de profielen 
over de volledige lengte voldoende gelijmd zijn om te 
vermijden dat water achter de panelen doorsijpelt.

Stap 3 
Schoonmaken  
& onderhoud
Uiteraard is het belangrijk dat Roxer wanden goed worden 
schoongemaakt. Je kan op een aantal dingen letten om de 
wand zo lang mogelijk in topvorm te houden.

•   Maak de wand schoon met een PH-neutraal 
schoonmaakmiddel dat geschikt is voor vinylvloeren en 
-wanden. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of meer 
agressieve oplosmiddelreinigers, zoals producten specifiek 
voor de badkamer. 

• Chemicaliën zoals oplosmiddelen, geneesmiddelen, 
ontsmettingsmiddelen, haarkleurstoffen, teer, vetten, oliën, 
inkt en geverfde rubberen materialen kunnen verkleuringen 
veroorzaken. Om dat te vermijden, kan je de plaatsen waar 
deze producten mogelijk in contact komen met je wand best 
beschermen.

• Zorg ervoor dat objecten de tegels niet beschadigen.•

ROXER WANDPANELEN ZIJN 
GESCHIKT VOOR GEBRUIK 
IN ALLE RUIMTES, VAN 
BADKAMERS EN WC-RUIMTES 
TOT KEUKENS, WOONKAMERS 
EN MEER. LEUKE EXTRA: 
DE ROXER WANDPANELEN 
KUNNEN NAADLOOS 
GECOMBINEERD WORDEN 
MET ROXER VLOEREN IN 
EXACT DEZELFDE FORMATEN 
EN KLEUREN. MEER WETEN? 
VRAAG ERNAAR BIJ JE ROXER 
DEALER!

Niet zeker hoe je 
een roxer wand best 
schoonmaakt of 
onderhoudt? 
Je roxer dealer helpt je met 
plezier verder.


