
 

FELHELYEZÉSI UTASÍTÁS [G] 

AZ ANYAG ÁTVÉTELE 

Felhelyezés előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy az összes anyagnak ugyanaz a gyártási tételszáma Végső 

ellenőrzést kell végezni a minták, színek és gyártási hibák kiigazítása érdekében. 3 tapétacsík felhelyezése 

után reklamációt nem fogadunk el. Munkálati reklamációt egyáltalán nem fogadunk el. Az anyag 

felhelyezését az anyag és annak felhelyezési feltételeinek elfogadásaként értelmezzük. 

Ez egy természetes termék, így elkerülhetetlenek a tekercsek közötti színbeli és megjelenésbeli különbségek. 

Nem garantálhatunk teljes színbeli megfelelést a mintagyűjteményben található minta és a beszállított 

termékek között. 

A TAPÉTA FELHELYEZÉSE 

1. A FAL ELŐKÉSZÍTÉSE 

Bizonyosodjon meg, hogy a felület tiszta, egyenletes, száraz és egyenletes színű. Ne helyezze fel fényes vagy 

nem porózus helyekre, foltokra. A festett falakat triszodium foszfáttal kell lemosni, hogy a zsírt vagy piszkot 

eltávolítsuk. A fényes festéket dörzspapírral kell tompítani. Soha ne helyezze friss vakolatra vagy vakolatlan 

száraz falfelületekre. Falburkoló lap, furnér vagy száraz fal esetén, tömítsen minden repedést, és akril 

alapozóval készítse elő a felületet. 

2. A TAPÉTACSÍKOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

• Amennyiben rendelése több megszámozott tekercset tartalmaz ugyanabból a tételből, kérjük, hogy előbb a 

legnagyobb számú tekercset helyezze fel, majd folytassa a többi tekercs felhelyezését csökkenő sorrendben. 

• Mérjen ki és vágjon ki 3 csíknyi hosszat. Adjon hozzá 5-10 centimétert minden csík tetejéhez és aljához. 

• Nyomtatott minták esetén tervezze meg a megfelelő csíkot mielőtt kivágná. 

• A tekercs minden csíkját jelölje meg a hátán, és ugyanabban a sorrendben helyezze fel. 

• Fordítsa meg a váltakozó hosszakat, amikor a tekercsen lévő címke előírja. 

3. FELHELYEZÉS 

A PVA (polivinil-acetát) vagy EVA (etilén-vinil-acetát) ragasztót vigye fel a falra. Kövesse a ragasztógyártó 

utasításait. Ne használjon túl sok ragasztót (körülbelül 7 ozs/sq yd - 200 gr/m²). Tartsa be a gyártó által 

ajánlott időt ahhoz, hogy beszívódjon a falba vagy elpárologjon. 

FIGYELEM ! 

• Győződjön meg, hogy a ragasztó egyenletesen került fel a teljes felületre annak érdekében, hogy a tapéta 

majd jól tapadjon a falhoz. Így el fogjuk kerülni a varratok szétnyílását. 

• Ne használjon túl sok ragasztót, hogy elkerülje a varratok elszakadását okozó foltokat a tapétán.  

• Soha ne hagyja, hogy a ragasztó az anyag előlapjára kerüljön. 

 

FONTOS 

Figyelem! Érzékeny tapéta. Soha ne hagyja, hogy ragasztó vagy víz kerüljön a tapéta előlapjára! 

 

 

FELHELYEZÉSI UTASÍTÁS [T] 

AZ ANYAG ÁTVÉTELE 

Felhelyezés előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy az összes anyagnak ugyanaz a gyártási tételszáma Végső 

ellenőrzést kell végezni a minták, színek és gyártási hibák kiigazítása érdekében. 3 tapétacsík felhelyezése 

után reklamációt nem fogadunk el. Munkálati reklamációt egyáltalán nem fogadunk el. Az anyag 

felhelyezését az anyag és annak felhelyezési feltételeinek elfogadásaként értelmezzük. 

A szegélyek és szövetek összhangba lévő tételek. A különböző anyagoknak, eljárásoknak és 

festékszállítmányoknak köszönhetően, nem garantálhatunk teljes színbeli megfelelést. Elkerülhetetlenek az 

apró árnyalatbeli különbségek a különböző árutételek, valamint a minták és a ténylegesen beszállított 

anyagok között. 

A TAPÉTA FELHELYEZÉSE 

1. A FAL ELŐKÉSZÍTÉSE 

Bizonyosodjon meg, hogy a felület tiszta, egyenletes, száraz és egyenletes színű. Ne helyezze fel fényes vagy 

nem porózus helyekre, foltokra. A festett falakat triszodium foszfáttal kell lemosni, hogy a zsírt vagy piszkot 

eltávolítsuk. A fényes festéket dörzspapírral kell tompítani. Soha ne helyezze friss vakolatra vagy vakolatlan 

száraz falfelületekre. Falburkoló lap, furnér vagy száraz fal esetén, tömítsen minden repedést, és akril 

alapozóval készítse elő a felületet. 

2. A TAPÉTACSÍKOK ELŐKÉSZÍTÉSE 



• Amennyiben rendelése több megszámozott tekercset tartalmaz ugyanabból a tételből, kérjük, hogy előbb a 

legnagyobb számú tekercset helyezze fel, majd folytassa a többi tekercs felhelyezését csökkenő sorrendben. 

• Mérjen ki és vágjon ki 3 csíknyi hosszat. Adjon hozzá 5-10 centimétert minden csík tetejéhez és aljához. 

• Nyomtatott minták esetén tervezze meg a megfelelő csíkot mielőtt kivágná. 

• A tekercs minden csíkját jelölje meg a hátán, és ugyanabban a sorrendben helyezze fel. 

• Fordítsa meg a váltakozó hosszakat, amikor a tekercsen lévő címke előírja. 

3. FELHELYEZÉS 

A PVA (polivinil-acetát) vagy EVA (etilén-vinil-acetát) ragasztót vigye fel a falra. Kövesse a ragasztógyártó 

utasításait. Ne használjon túl sok ragasztót (körülbelül 7 ozs/sq yd - 200 gr/m²). Tartsa be a gyártó által 

ajánlott időt ahhoz, hogy beszívódjon a falba vagy elpárologjon. 

FIGYELEM ! 

• Győződjön meg, hogy a ragasztó egyenletesen került fel a teljes felületre annak érdekében, hogy a tapéta 

majd jól tapadjon a falhoz. Így el fogjuk kerülni a varratok szétnyílását. 

• Ne használjon túl sok ragasztót, hogy elkerülje a varratok elszakadását okozó foltokat a tapétán.  

• Soha ne hagyja, hogy a ragasztó az anyag előlapjára kerüljön. 

 

 

 


