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A loa1..., loa2..., loa3..., loa5... hivatkozású ta pétákhoz 

 

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 el őkészítése   

 
Biztosítsa, hogy a falfelület tiszta, sima, száraz, szilárd és egyenletes színezésű 
legyen. Ne tapétázzon fényes vagy nem porózus felületre. A festett falakat 
célszerű lemosni nátrium-foszfáttal (trisó) az esetleges zsiradék vagy piszokfoltok 
eltávolítása érdekében.  A zománcfestéket érdemes dörzspapírral átdörzsölni, 
megfakítani. A tapétát sose tegye friss vakolatra vagy alapozatlan falfelületre. 
Farostlemez, furnérlemez (rétegelt falemez) vagy száraz építésű válaszfal esetén 
be kell tömni az összes repedést majd fel kell vinni egy akril alapréteget. 

 

2. A tapétacsíkok el őkészítése  

1. Vágjunk le 3, a fal magasságának megfelelő tapétacsíkot, 5-10 cm 
ráhagyással mindkét végén  

2. Mintás tapétánál levágás előtt ügyeljünk a mintaillesztésekre. 
3. A hátlapon jelöljük meg a tapétacsíkokat, és azonos időközönként rakjuk fel 

őket. 
4. Ha a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat 

tegyük félre. 

3. Felragasztás 

  
Alkalmazzunk előre kikevert PVA vagy EVA ragasztót a használati utasítás szerint 
közvetlenül a falra. Ne használjunk túl sok ragasztót! (200 gr/m²). Ügyeljünk a 
ragasztó használati utasításában jelölt száradási idő betartására! 

 



FIGYELEM!  

1. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk a felületen, 
ugyanis ennek hiányában a tapéta nem fog egyenletesen illeszkedni a 
falfelületre, és hólyagok keletkezhetnek! 

2. Ne használjunk túl sok ragasztót, ugyanis ez a tapéta szakadásához 
vezethet! 

3. Ügyeljünk rá, hogy a tapéta felső rétegére ne csöppenjen ragasztó! 

 

A loa4... hivatkozású tapétákhoz 

 

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. 
A termék természetes alapanyagokból készült, így az egyes tekercsek közötti szín-
és megjelenésbeli különbségek elkerülhetetlenek. Nem tudjuk garantálni a rendelt 
termék tökéletes egyezését a mintakönyvben bemutatott mintadarabbal.  

 

TAPÉTÁZÁS 

 

1. A fal el őkészítése 

 
Biztosítsa, hogy a falfelület tiszta, sima, száraz, szilárd és egyenletes színezésű 
legyen. Ne tapétázzon fényes vagy nem porózus felületre. A festett falakat 
célszerű lemosni nátrium-foszfáttal (trisó) az esetleges zsiradék vagy piszokfoltok 
eltávolítása érdekében.  A zománcfestéket érdemes dörzspapírral átdörzsölni, 
megfakítani. A tapétát sose tegye friss vakolatra vagy alapozatlan falfelületre. 
Farostlemez, furnérlemez (rétegelt falemez) vagy száraz építésű válaszfal esetén 
be kell tömni az összes repedést majd fel kell vinni egy akril alapréteget. 

 

2. A tapétacsíkok el őkészítése  

1. Vágjunk le 3, a fal magasságának megfelelő tapétacsíkot, 5-10 cm 
ráhagyással mindkét végén. 

2. Mintás tapétánál levágás előtt ügyeljünk a mintaillesztésekre. 
3. A hátlapon jelöljük meg a tapétacsíkokat, és azonos időközönként rakjuk fel 

őket. 
4. Ha a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat 

tegyük félre. 



 

 

3. Felragasztás 

 
Alkalmazzunk előre kikevert PVA vagy EVA ragasztót a használati utasítás szerint 
közvetlenül a falra. Ne használjunk túl sok ragasztót! (200 gr/m²). Ügyeljünk a 
ragasztó használati utasításában jelölt száradási idő betartására! 

 

FIGYELEM!  

1. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk a felületen, 
ugyanis ennek hiányában a tapéta nem fog egyenletesen illeszkedni a 
falfelületre, és hólyagok keletkezhetnek! 

2. Ne használjunk túl sok ragasztót, ugyanis ez a tapéta szakadásához vezethet! 
3. Ügyeljünk rá, hogy a tapéta felső rétegére ne csöppenjen ragasztó!  

 

Kiegészít ő instrukciók a loa4..., loa5... hivatkozású tapéták hoz  

A tapétacsík vízszintesen és függőlegesen is felrakható. Függőleges felragasztás 
esetén először húzzunk egy függőleges vonalat függőón segítségével. Ezután a 
plafontól mérjünk le egy, a tapétacsík szélességénél 5 cm-rel rövidebb távolságot, és 
jelöljük be ezt a helyet. Egy derékszögű vonalzó segítségével rajzoljunk vízszintes 
vonalat, mely a tapétázás során segédvonalként szolgál majd. 


