Vliestapéták feldolgozási utasítása
Az összes vlies (fátyolszövet) - hátoldalú terméket – a következő módon kell feldolgozni:
1. A felhasználásra kerülő áru ellenőrzése
A tapéta feldolgozója köteles ellenőrizni a tekercseken az azonos gyártási számot és a nyilvánvaló hibákat.
Három sáv tapétázása után ellenőrizni kell a falon az optikai hatást. Látható hibák esetén a munkát azonnal abba
kell hagyni. Ha valaki további anyagot dolgoz fel, akkor ez azt jelenti, hogy azt tökéletesnek találta és elfogadta! A
bordűrök és függöny-anyagok dekoratív kiegészítői tapétáinknak. A különböző anyagok, gyártmányok és festékfürdők miatt nem garantálhatjuk, hogy színük a tapétáéval pontosan megegyezik. Ugyanez érvényes a különböző
gyártási időpontokra és a minta és a kiszállított anyag összehasonlítására is.
2. Ragasztási útmutató a fal beborításához
2.1

Az alap előkészítése

A feldolgozás során igen fontos az alap előkészítése. Száraznak, szilárdnak, tisztának, simának, egyszínűnek és
szívóképesnek kell lennie. Amennyiben az alapozás festékkel, olajmázolással, kötőanyaggal vagy diszperziós
festékkel van festve, akkor azt le kell csiszolni és szalmiákszesszel kell bekenni! Textil falbevonatot soha ne
ragasszanak friss illetve nem kiszáradt vakolatra vagy előkészítetlen alapra. A gipszkarton, forgácslap, bútorlap
stb. anyagú falak esetén az éleket és ütközéseket szakszerűen ki kell kenni tömítő-masszával. Ezután akril bázisú
anyaggal alapmázolást kell felvinni rá. Gipszkarton lemezek esetén az alapozásnak terpentin bázist kell
tartalmaznia. Speciális, szigetelő tapéták, alátapétázás vagy tekercsben eladott makulatúra esetén kérjük, mindig
tartsák be a gyártó külön feldolgozási utasításait.
2.2 A sávok előkészítése
– Először mérjünk ki három sávot. Célszerű a megmért sávhosszhoz 5-10 cm-t hozzáadni.
– Most minden sáv hátoldalát folyamatosan meg kell számozni, hogy később a megfelelő sorrendben lehessen
ragasztani.
– Három tapétázott sáv után ellenőrizni kell, hogy milyen a tapéta hatása a falon. Látható hibák esetén a
munkát abba kell hagyni és a kereskedőt értesíteni kell. A ragasztás költségeit nem térítjük meg. Minden
második sávot tükröztetve kell ragasztani, ha a megfelelő utasítás rajta van a csomagoláson.
– A strié-textil tapétákat minta nélkül, de egyszínű hatással, mindig tükröztetve kell tapétázni azért, hogy a
varratok tartományában kiegyenlítődjenek az esetleges szál- vagy színeltérések.
2.3 Ragasztási utasítás
A falat kész diszperziós ragasztóval (pl. Henkel Ovalit GF koncentrátum vagy Henkel Ovalit T + 20% különleges
ragasztó) kell bekenni. Eltarthatósági idő felnyitott állapotban: kérjük, vegyék figyelembe a gyártó utasításait.
3. Ragasztási útmutató a bordűrökhöz
3.1 Önök bordűrt ragaszthatnak a tapéta fölé.
3.2 A bordűrt a megszáradt tapétára kell ragasztani. Feltétele, hogy a tapéta száraz legyen. A száradási idő a
helyiség mindenkori nedvességének fokától és hőmérsékletétől függ.
3.3 A bordűrök beillesztése kettős szél-leszabással történjék.
IGEN FONTOS FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK!
• A ragasztót egyenletesen kell elosztani a teljes felületen.
• Nem szabad túl sok ragasztót felhordani, hogy elkerülhessük annak az élek alól történő
kifolyását.
• Nem szabad 10°C alatti hőmérséklet alatt tapétázni.
• A huzatot alapvetően kerülni kell.
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