Tapéta felrakási útmutató
SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE
Felhelyezés előtt győződjön meg róla, hogy az átvett szállítmány minden darabja
ugyanazzal a tételszámmal rendelkezik. Végül ellenőrizze, hogy minden termék
megfelelő mintázatú, színű-e és nincsenek-e gyártási hibák. Reklamációt nem
fogadunk el 3-nál több felhasznált csík esetében. Semmilyen, a szakmunkával
kapcsolatos

panaszt

nem

áll

módunkban

figyelembe

venni.

A

tapéta

felhasználása egyet jelent a felrakási útmutató tartalmának és feltételeinek
elfogadásával.

TAPÉTÁZÁS – FELHELYEZÉS
1.

A fal előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a felület tiszta, egyenletes, száraz, kemény és
egyenletes színű. Ne tapétázzon fényes és nem porózus felületekre, foltokra. A
festett falakról a zsíradékot és szennyeződéseket sodium triphosphate-os (trisós)
lemosással el kell távolítani. A fényes felületeket dörzspapírral csiszoljuk meg.
Soha ne tapétázzunk frissen vakolt vagy alapozatlan falra. Farostlemez, rétegelt
lemez vagy gipszkarton esetén készítse elő a felületet: töltse ki az összes
repedést és vonja be akril alapozóval.
2.

A tapétacsíkok előkészítése
1. Mérje ki és vágja le 3 csík hosszúságát. Hagyjon rá 5-10 cm-t mindkét
végén.

2. Nyomott mintázat esetében levágás előtt tervezze meg a tekercsről lejövő
tapétacsík mintailleszkedését.
3. Jelöljön meg minden, a tekercsről lejövő csíkot és függessze fel
egymástól egyforma távolságra.
4. Minden másodikat fordítsa meg, ha a tekercsen levő cimke így
rendelkezik.

3.

Felhelyezés

Alaposan összekevert, tiszta PVA vagy EVA ragasztót kenjünk a falra. Kövessük
a ragasztóhoz tartozó kézikönyv utasításait. Ne használjunk túl sok ragasztót
(kb. 200 g/m2). Tartsuk be a gyártó által ajánlott időt, ameddig a lekent felületet
nyitva kell hagyni, hogy a ragasztó beszívódhasson, illetve elpárologhasson.

VIGYÁZAT
1. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztó egyenletesen beteríti az érintett
felületet, ez biztosít stabil tapadást a falfelülethez. Így elkerülhetjük a
felpúposodást.
2. Ne használjunk túl sok ragasztót, mert a hólyagokból kiszivároghat a
ragasztó a tapéta felületére.
3. Soha ne hagyjuk, hogy a tapéta frontoldala ragasztós legyen!

Kiegészítő tanácsok
A tapéta vízszintesen és függőlegesen is felrakható.
Vízszintes felhelyezéshez először rajzoljon egy függőleges vonalat egy függőón
segítségével. Ezután mérjen ki rajta a mennyezettől számítva 5 cm-rel
kevesebbet, mint a tapéta szélessége és jelölje meg a helyet. Innen derékszög
segítségével rajzoljon egy vízszintes vonalat, ez fog segédvonalként szolgálni a
tapéta felrakásához.

