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Abans d’iniciar el muntatge, cal comprovar que es compleixen les condicions en l’obra que permetin la seva instal·lació (consultar les condicions de TRANSPORT, EM-
MAGATZEMATGE, INSTAL·LACIÓ i MANTENIMENT publicades a la nostra web).

7LY�HJVUZLN\PY�\U�JVLÄJPLU[�K»HIZVYJP}�HJ�Z[PJH�LX\P]HSLU[�HSZ�VI[PUN\[Z�HSZ�UVZ[YLZ�HZZHPNZ�KL�SHIVYH[VYP��JYLHY�\U�LZWHP�H�SH�WHY[�WVZ[LYPVY�KLSZ�WHULSSZ�ZLNVUZ�SLZ�PUKPJH-
JPVUZ�KL�JHKH�Ä[_H�[uJUPJH��NLULYHSTLU[����TT�LU�MHSZ�ZVZ[YL�P���TT�V�� TT�LU�YLJVIYPTLU[Z�KL�WHYL[Z��,SZ�UVZ[YLZ�WHULSSZ�LUSSPZ[VUH[Z�QH�PU[LNYLU�\UH�ÄIYH�TPULYHS�KL�
��TT�KL�NY\P_�WLY~�WLY�PUJYLTLU[HY�LSZ�JVLÄJPLU[Z�K»HIZVYJP}�HJ�Z[PJH��P�ZLN\PU[�SLZ�PUKPJHJPVUZ�KL�SLZ�UVZ[YLZ�Ä[_LZ�[uJUPX\LZ��LZ�WV[�JVSÇSVJHY�ÄIYH�0:6=,9�(9,5(�(7;(�
)(:0*�KL�KLUZP[H[����RN�T��P�NY\P_���TT�V�LX\P]HSLU[�YLJVSaHKH�P�LU�JVU[HJ[L�H�SH�JHYH�WVZ[LYPVY�KLSZ�WHULSSZ�

Condicions prèvies a la instal·lació

Muntatge a paret cargolat 
sobre llistons
Per al recobriment de paraments ver-
[PJHSZ��LSZ�WHULSSZ�LZ�Ä_LU�NLULYHSTLU[�
sobre una base de llistons ben anivellats 
Ä_H[Z�H�SH�WHYL[

Muntatge a sostre amb 
estructura T60 i cargols
7LY�H�ZVZ[YL�MHSZ��LSZ�WHULSSZ�LUSSPZ[V-
nats poden instal·lar-se cargolats a una 
LZ[Y\J[\YH�KL�WLYÄSZ�TL[nSÇSPJZ�;��

Muntatge a sostre amb 
estructura T24 i platines
,SZ�TH[LP_VZ�WHULSSZ��TP[QHUsHU[�\UZ�
HJJLZZVYPZ�LZWLJxÄJZ��LZ�WVKLU�PUZ[HSÇSHY�
LU�\UH�LZ[Y\J[\YH�KL�MHSZ�ZVZ[YL�LZ-
[nUKHYK�;��
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Muntatge a paret cargolat sobre llistons
,SZ�WHULSSZ�LUSSPZ[VUH[Z�LZ�T\U[LU�JHYNVSH[Z�ZVIYL�\U�YHZ[YLSH[�KL�M\Z[H�X\L�ZLY]LP_�[HU[�WLY�HUP]LSSHY�SH�WHYL[�JVT�WLY�PUJYLTLU[HY�S»HIZVYJP}�HJ�Z[PJH�

,U�JHZ�KL�YLWHYHJP}�V�WLY�HS�WHZ�K»PUZ[HSÇSHJPVUZ�LSZ�WHULSSZ�LZ�WVKLU�YL[PYHY�MnJPSTLU[�HTI�\U�[VYUH]xZ

5V�YLJVSaHY�THP�LSZ�WHULSSZ�KPYLJ[-
ament a terra per evitar proble-
mes d’humitat. Protegir la part 
IHP_H�TP[QHUsHU[�Z~JVSZ�V�HS[YLZ�
elements.

,SZ�SSPZ[VUZ�OHU�K»LZ[HY�WLYMLJ[-
HTLU[�HUP]LSSH[Z�P�ILU�Z\IQLJ[LZ�
al mur. Les parets no han de 
presentar humitats
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Muntatge a sostre amb estructura T60 i cargols
;V[Z�LSZ�TVKLSZ�LZ�WVKLU�T\U[HY�JHYNVSH[Z�ZV[H�\U�YHZ[YLSH[�Ä_H[�HS�ZVZ[YL�JVT�HYH�\U�YHZ[YLSH[�KL�WLYÄSZ�;���[PW\Z�7SHK\Y�
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Muntatge a sostre amb estructura T24 i platines
3H�THQVY�WHY[�KLSZ�TVKLSZ�[HU[�KL�����_���TT�JVT�KL�����_���TT�LZ�WVKLU�PUZ[HSÇSHY�ZV[H�\UH�WLYÄSLYPH�KL�MHSZ�ZVZ[YL�LZ[nUKHYK�;���KL�����_���TT�TP[QHUsHU[�\ULZ�
platines lliscants.

(X\LZ[LZ�WSH[PULZ�KL�T\U[H[NL��X\L�Z»OHU�KL�Ä_HY�ZLTWYL�HSZ�WLYÄSZ�WYPTHYPZ��MHJPSP[LU�LS�T\U[H[NL�P�LS�KLZT\U[H[NL�KL�SLZ�WSHX\LZ�
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Modulació i juntes de dilatació
Els nostres panells enllistonats Sistema PE tenen dimensions estàndard de 1200x600mm i 2400x600mm, però en realitat són 2mm més petits (1198x598mm i 
2398x598mm). Per instal·lar-los, hem de seguir la modulació de 2400mm, 1200mm i 600mm, deixant un espai de 2mm entre panells. Això permetrà que cada panell tingui 
la seva pròpia junta d’expansió per absorbir els canvis de temperatura i humitat (veure el document CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ publicat en el nostre lloc web). A més, 
hem d’incloure juntes d’expansió addicionals que coincideixin amb les juntes de l’edifici.
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Tall a través Tall al llarg
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Tall diagonal Tall amb forma

Ä_HY�HTI�JVSH�P�
cargols un tauler 
KL�M\Z[H�4+-�
��TT�WPU[H[�
negre

tallar amb serra 
de calar i repas-
sar amb paper 
de vidre

Ä_HY�HTI�JVSH�P�
cargols un llistó 
KL�4+-�KL�NY\P_�
��TT�P�HTWSL�
��TT�WPU[H[�
negre

tallar amb serra 
de calar i repas-
sar amb paper 
de vidre
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Lluminàries i conductes

Ä_HY�HTI�JVSH�P�
cargols un tauler 
KL�M\Z[H�4+-�
��TT�WPU[H[�
negre

tallar amb serra 
de calar i repas-
sar amb paper 
de vidre
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Pol. Ind. Mas les Vinyes
*��3SL]HU[���
������;VYLSS}��)HYJLSVUH�
;������� ���� ������
comercial@decustik.com
www.decustik.com
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Important
Per la correcta instal·lació dels nostres productes 
cal seguir aquestes instruccions de muntatge, a 
més de complir amb les condicions de transport, 
emmagatzematge, instal·lació i manteniment 
publicades a la nostra web.

3LZ�PTH[NLZ�K»HX\LZ[�THU\HS�Z}U�UVTtZ�PSÇS\Z[YH[P]LZ�KLSZ�KPMLYLU[Z�JVUJLW[LZ
i recomanacions de muntatge, de manera que les mides, escales i proporcions 
YLWYLZLU[HKLZ�WVKLU�[LUPY�KPMLYuUJPLZ�WLY�H�\UH�TPSSVY�JVTWYLUZP}�KLSZ�ZPZ[LTLZ�
representats. Les il·lustracions s’han completat amb accessoris no inclosos.
([LZH�S»HS[H�WLYZVUHSP[aHJP}�KLSZ�UVZ[YLZ�WYVK\J[LZ��SH�PUMVYTHJP}�KLZJYP[H�LU�SH�
present documentació pot patir variacions.
5V�LZ�YLZWVU�K»L]LU[\HSZ�LYYVYZ�KL�YLKHJJP}��PTWYLZZP}��KHKLZ�[uJUPX\LZ�V�
traduccions.
,]LU[\HSZ�HJ[\HSP[aHJPVUZ�KPZWVUPISLZ�H�^^ �̂KLJ\Z[PR�JVT
3LZ�YLJVTHUHJPVUZ�K»PUZ[HSÇSHJP}�OHU�KL�ZLY�JVUÄYTHKLZ�P�HKHW[HKLZ�LU�JHKH�JHZ�
WLY�WHY[�KL�SH�KPYLJJP}�[uJUPJH�KL�JHKH�WYVQLJ[L�
*VW`YPNO[��������+LJ\Z[PR�

,S�WYLZLU[�KVJ\TLU[�tZ�WYVWPL[H[�KL�+LJ\Z[PR���4LJHUP[aH[Z�KL�SH�M\Z[H�2PT��Z�S��P�UV�
WV[�ZLY�JVWPH[��YLWYVK\{[�V�W\ISPJH[��UP�[HU�ZVSZ�WHYJPHSTLU[��ZLUZL�\UH�H\[VYP[aHJP}�
WYu]PH�LZJYP[H��+LJ\Z[PR�tZ�\UH�THYJH�YLNPZ[YHKH�WYVWPL[H[�KL�4LJHUP[aH[Z�KL�SH�M\Z[H�
2PT��Z�S�
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CONDICIONS DE TRANSPORT, 
EMMAGATZEMATGE, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT DELS PANELLS ACÚSTICS I 
DECORATIUS DECUSTIK 

1) CONDICIONS DE TRANSPORT

Les condicions generals de transport per defecte en totes les nostres vendes són FCA sobre el seu mitjà de 
transport a la nostra fàbrica de Torelló (Barcelona). 
El transport contractat pel client ha de ser adequat al tipus de producte, generalment mitjans i elements de 
transport coberts i estancs, que protegeixin les caixes contenidores del producte de les inclemències del 
temps (pluja, humitat i temperatures extremes). 
Mantenir el producte durant tot el transport dins dels embalatges originals facilitats pel fabricant. 
Contractar mitjans de transport que minimitzin en la mesura del possible el nombre de transbordaments. 
Recomanem sempre el camió o contenidor dedicats abans que el agrupatge. 
Manipular les caixes de transport amb els elements elevadors adequats, evitant els cops. 
No remuntar ni posar càrrega sobre de les caixes 

2) CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE

A la recepció del material, en el cas que aquest no s'instal·li immediatament, s'haurà d'emmagatzemar en un 
lloc o recinte interior, protegit de les temperatures extremes i de la humitat. 

Cal emmagatzemar els paquets dels panells, segons forma de subministrament, en posició plana i sense 
obrir-los. 

L'embalatge original no protegeix el material de les condicions meteorològiques com pluja i humitat ni dels 
impactes, caigudes, etc. No s'haurà de col·locar cap càrrega a sobre del material. 

Queda totalment prohibit l’emmagatzematge a la intempèrie. 

3) MANIPULACIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS PANELLS

Les superfícies on s'instal·lin els panells han d'estar anivellades, seques i ser suficientemen  
sòlides i amb la capacitat de càrrega adequada. Els desnivells s’hauran d'igualar abans de 
procedir a la instal·lació del sistema de fixació dels panells. 

Es recomana obrir les caixes i dipositar els panells on aquests hagin de ser instal·lats com a mínim 3 
dies abans de la instal·lació, perquè s'adaptin a les condicions d'humitat i temperatura de l'edifici. En el cas 
que hi hagi diferències molt grans entre el punt d'emmagatzematge i l'habitació a instal·lar, cal prolongar 
aquest temps d'aclimatació. 

Els panells han de manipular-se amb precaució evitant cops i fregaments. Evitar tot contacte 
directe dels panells a terra i a la humitat tant en la manipulació com un 
cop instal·lats. Planificar la instal·lació deixant una distància mínima a terra de 5 mm. 

La instal·lació dels nostres panells s'ha de fer en la fase final de l'obra, en espais tancats i amb les 
condicions ambientals d'humitat i temperatura el més pròximes possible a les condicions finals d'ús del 
local. Un cop realitzada la instal·lació, cap obra que pugui augmentar de manera sensible el grau d'humitat 
del local ha de ser iniciada. De manera molt especial, els treballs amb formigó i guix han d'haver finalitzat i 
estar completament secs. La humitat relativa màxima que han de tenir els locals en el moment de la 
instal·lació no ha de superar el 60%. 

Els panells s'hauran de col·locar quan el local estigui tancat i envidrat perquè no hi hagi 
grans variacions d'humitat ni entrada de pluja. 

Durant la instal·lació es recomana que la temperatura estigui compresa entre els 10 i 30ºC. Per aconseguir 
aquestes condicions es pot recórrer a mitjans especials (calefactors, humidificadors, ...) que es mantindran 
el temps que calgui. 
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CONDICIONS DE TRANSPORT, 
EMMAGATZEMATGE, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT DELS PANELLS ACÚSTICS I 
DECORATIUS DECUSTIK 

 
El local haurà de disposar sempre dels nivells de temperatura, humitat i ventilació adequats. Elements com 
finestres obertes, calefacció o aire condicionat, que provoquin variacions significatives en la temperatura i / 
o humitat ambiental poden afectar el material fent que els panells es contreguin o dilatin. 
 

No   s'han d’instal·lar els panells en zones on puguin arribar esquitxades d'aigua ni en 
cambres i llocs amb humitat duradora (sauna, banys petits, ...). 
 

 
4) POSSIBLES VARIACIONS DE COLOR 
 
Els acabats en rexapats de fusta natural poden presentar variacions de tonalitat entre plaques. 
  
Al fabricar amb fustes naturals no és possible garantir el seu color exacte ni la seva regularitat 
d'aspecte. Per obtenir uns òptims resultats els recomanem seguir les següents instruccions: 
  
1. Realitzar tota la comanda de fusta d’un sol cop. 
2. Desembalar tots els panells abans d'iniciar la instal·lació. 
3. Combinar els panells per zones segons tons de color i regularitat d'aspecte. 
  
També és molt recomanable sol·licitar algunes plaques addicionals per solucionar possibles desigualtats de 
color o incidents al llarg del muntatge, ja que serà molt difícil obtenir exactament el mateix to i textura de 
fusta en una futura comanda de reposició o ampliació. 
  
Amb el pas del temps i per un procés natural d'envelliment, les fustes modifiquen el seu color 
inicial. Per minimitzar aquestes variacions no exposar els panells a la llum solar ni lunar directes. 
 
 
5) POSSIBLES VARIACIONS DE MIDA 
 
Seguint les condicions d'ús recomanades pel fabricant, les toleràncies en dimensions per placa poden variar 
en un +/- 0,4% tant en longitud com en amplada segons indicacions del fabricant del suport utilitzat. 
 
 
6) MANTENIMENT 
 
Com a norma general la neteja es realitzarà amb un drap lleugerament humitejat sense utilitzar mai 
productes abrasius, àcids, càustics o que continguin silicones. Passar el drap sempre en el sentit del 
disseny de la fusta i mai mitjançant moviments circulars. Assecar a continuació amb un drap sec. 
 
 
7) JUNTES DE DILATACIÓ 
 
Els panells acústics i decoratius estan fabricats de materials a base de fibres de fusta que, com la fusta 
natural també dilata segons les condicions climàtiques. En els mesos d'estiu els panells dilaten 
considerablement a causa de l'elevada humitat de l'aire i la temperatura. 

 
És important mantenir una distància (anomenada "junta de dilatació") entre el perímetre del 
revestiment i totes les parets i objectes fixos de l'estada. 
 

Hi ha que preveure juntes de dilatació en tot el perímetre de la superfície instal·lada i, en parets de grans 
dimensions, cada 6 o 8 metres lineals. Com a norma general cal preveure una junta de 1,5 mm per cada 
metre lineal en tot el perímetre de la paret i també cada 6 o 8 metres lineals. 
  
Les juntes de dilatació es poden cobrir amb tapetes o perfils especials. 
 


