TAPÉTÁZÁSI INSTRUKCIÓK
Tapétázási instrukciók az összes SMA hivatkozáshoz.
Kiegészítő instrukciók az SMA5 hivatkozásokhoz.

Tapétázási instrukciók az összes SMA! hivatkozáshoz.
A TERMÉK ÁTVÉTELE
Felragasztás előtt győződjünk meg róla, hogy az összes termék árukódja egyezik.
Egy utolsó ellenőrzés javasolt, hogy kiderüljön, ha az áru nem megfelelő mintázatú
vagy gyártáshibás. Három csík tapéta felrakása után nem áll módunkban
semmilyen panaszt figyelembe venni. A munkával kapcsolatos követeléseket
szintén nem tudjuk figyelembe venni. A termék alkalmazásával Ön elfogadja a
termékre és a tapéta felrakásra vonatkozó feltételeket.
TAPÉTÁZÁS
1. A fal előkészítése
Bizonyosodjunk meg róla, hogy minden felület egyenletes, sima, száraz és
egységesen színezett. Ne ragasszuk a tapétát fényes, porózus illetve szennyezett
felületre. A festett falakat mossuk le triszódium-foszfáttal, hogy letávolítsuk a
szennyeződéseket. A fényes felületeket csiszolópapírral dörzsöljük át. Soha ne
tapétázzunk közvetlenül vakolt felületre vagy lealapozatlan falra. A tapétázás
megkezdése előtt hagyjuk teljesen megszáradni a falat, töltsünk ki minden
egyenetlenséget a felületen akril alapozóval.
2. A tapétacsíkok előkészítése
Mérjünk ki és vágjunk le 3 tapétacsíkot 5-10 cm ráhagyással mindkét végén.
A nyomtatott mintás tapéták esetében tervezze meg az illesztéseket még levágás
előtt!
Jelöljük meg a hátlapon az összes tekercset és hasonló séma szerint rakjuk fel őket.
Amennyiben a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú
csíkokat fordítva is felrakhatjuk.
3. Felragasztás
Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót a falfelületen. Kövessük a ragasztó
gyártójának utasításait. Ne használjunk túl sok ragasztót (kb. 200 g/m²). Ügyeljünk a
ragasztó használati utasításában feltüntetett száradási idő betartására.

FIGYELEM!
Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk az egész felületen
így biztosítva az egyenletes illeszkedést illetve elkerülve a tapéta felhólyagosodását.
Ne használjunk túl sok ragasztót, mert ez a tapéta elszakadásához vezethet!
Ügyeljünk, hogy a ragasztó ne csöppenjen a tapéta felső rétegére!

Kiegészítő instrukciók az SMA5! hivatkozásokhoz.
A tapétacsíkot vízszintesen és függőlegesen is felragaszthatjuk.
A vízszintes felragasztáshoz először rajzoljunk egy függőleges vonalat függőón
segítségével, majd mérjünk a mennyezettől a tapétacsík szélességénél 5 cm-rel
rövidebb távolságot és jelöljük meg ezt a pontot. Derékszögű vonalzóval rajzoljunk
vízszintes vonalat, mely támpontul fog szolgálni a tapétázás során.

