Technikai útmutató textil- és fűtapéták feldolgozásához
A fal:
A fal(felület) legyen hordképes, száraz, zsír- és pormentes, semleges és szívóképes. A régi tapétát távolítsuk el, az
esetleges lakk- és olajfesték maradványokat csiszoljuk fel, az erős szívóképességű falat ragasztóval kenjük be.
Áttetsző burkolat (tapéta) esetén ügyeljünk arra, hogy a fal semleges színű legyen.
Az áru ellenőrzése:
a feldolgozás előtt feltétlenül vizsgálja meg az árut esetleges pontatlanságok, szín- és anyaghibák tekintetében. A
speciális, többszörösen kézzel készített falburkolatok szín- és anyageltéréseket mutathatnak, melyek
elkerülhetetlenek, a hozzáértők azonban értékesnek tartják. A feldolgozás egyenértékű az áruhibák tudomásul
vételével.
Textil-, szövet- és láncfonaltapéták feldolgozása:
Azt ajánljuk, hogy az éleket száraz állapotban az asztalon vonalzó és japánkés segítségével vágjuk le. Az egyszínű
textiltapétát dupla hossz-szelvényekben a falon is levághatjuk. Használjon fugavágót elkerülendő a fal sérülését.
Bizonyos áruk (fű és világos cérna) anyaguktól függően áttetszők lehetnek. A fal színének esetleges
egyenetlenségei a tapétázás után láthatóak lesznek. Ezért ügyeljen színben semleges alapra (ragasszon fel egy
makulatúra réteget). A finom, selyemfényű tapétákhoz alapvető a sík falfelület, különben árnyékolások
mutatkozhatnak.
a) textiltapéták felragasztása:
A tekercseket mindig illesztéssel ragasszuk. A falat a tekercs szélességében kenjük be diszperziós ragasztóval, a
száraz tapétacsíkokat helyezzük rá és hólyagosodás nélkül nyomkodjuk rá. A külső sarkokat és fülkéket lehetőleg
tapétázzuk át, egyébként kb. 5 cm-rel a sarok után az illesztést vezessük át. Ügyeljünk arra, hogy a szövet ne
húzódjon meg.
Kerüljük a ragasztófoltokat. Ha esetleg mégis kifolyt, nedves szivaccsal itassuk fel és száradás után ruhakefével
távolítsuk el. A szövetet ne csiszoljuk vagy dörzsöljük. Ha nedves állapotban kerül felragasztásra ügyeljünk a
zsugorodás veszélyére!
Az enyhén gyűrt szövetek általában könnyebben feldolgozhatóak, ha speciális ragasztót alkalmazunk a falra. Ebben
az esetben a tekercseket nedves szivaccsal a hátoldalukon nedvesítsük be és az illesztésnél egy puha kendővel
nyomkodjuk a falra.
b) láncfonalas tapéták felragasztása:
A lánckasírozásos textiltapéták általában könnyebben feldolgozhatók speciális vagy textiltapéta ragasztóval vagy
nem vízbázisú speciális ragasztó ill. 20-30% D 521 ragasztó keverékével. A ragasztót ill. a keveréket kenjük
egyenletesen az anyag hátoldalára és várjunk egy rövid ideig. Ügyeljünk arra, hogy ne keletkezzenek
ragasztófoltok, ill. azonnal szárítsuk fel ezeket. Száradás után az esetleges fénylő területeket töröljük fel.
c) fűtapéta feldolgozása:
feltétlenül ellenőrizzük az árut, hogy nincsenek szín- és anyag eltérések, illetve, hogy a fonalak mind megfelelő
szögben futnak-e. A vágott tekercseket előzetesen tűzzük le és simítsuk ki. Az anyag szerkezeti eltéréseit
lehetőleg egyengessük ki. Az egyes tekercsek mindig kivehetőek ezért lehetőleg asszimetrikusan rendezzük el
őket a falon.
A felragasztáshoz nem vízbázisú speciális ragasztót ajánlunk, amit az anyag hátoldalára kell felkenni. Rövid ideig
hagyjuk puhulni az anyagot, mivel különben nem lesz szépen kisimítható.
d) gyapjúalapú textilburkolatok feldolgozása:
1.a speciális ragasztót rollnival vagy kefével, közvetlenül a (semleges színű) falra vigyük fel
2.a tekercset fektessük fel
3.rollnival vagy simítólapáttal légmentesen nyomkodjuk a felületre
4.a következő tekercseket illesztéssel ragasszuk
A fentiektől függetlenül a gyártók által kiadott speciális ragasztási útmutatók teljes mértékben
követendőek!
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