
GYAPJÚROST TAPÉTÁK

1. Mielőtt belekezdene, bizonyosodjon meg arról, hogy az a hely, ahová fel szeretné ragasztani a tapétát szilárd,
sima és száraz. Minél jobb a háttér, annál jobb lesz a végeredmény. Nyugodtan használjon áthatoló bevonatot.

2. A tapéta egyes részeit rendezze megfelelő sorrendbe. Ellenőrizze, hogy az élek megfelelően követik-e egymást,
és a minta nincs-e megszakítva. Ha bármilyen hibát észlel, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

3. Készítse el a ragasztót. Nálunk a tapétaragasztót ingyen kapja a tapétához. A ragasztót (100g) megfelelő
arányban keverje össze hideg vízzel (2l) és hagyja állni. A 100g ragasztó/2l hideg víz arány a tapétához kapott
ragasztóra vonatkozik. Egy csomagolás 100g ragasztót tartalmaz, mely 10m² -re elegendő.

4. A kiválasztott falon vízmérték és vonalzó segítségével 75 centiméterenként egyenes vonalakkal jelölje meg
azokat a helyeket, amelyekre a tapéta szélét fogja rögzíteni. Nyugodtan hagyjon kb. 5cm átfedést fent és alul.
Átfedés alatt a tapétázni kívánt fő területen kívüli felesleges anyagot értjük. Ezt a megmaradt gyapjúrostot
később késsel le tudja vágni. Ha a tapétázáshoz ablakos falat választott, a tapétát az ablaktól ragassza.

5. Vigye fel a ragasztót a falra az elő tapéta helyére. Vigyen fel vékony, folyamatos réteget kissé túl a jelzett
vonalon. Ne alkalmazzon ragasztót a tapétára.

6. Fogja meg a tapéta első részét és bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő tapéta van a kezében. Óvatosan
hajtsa ki a tekercset, hogy elkerülje a tapéta felületének beszennyezését. Helyezze a tapéta tetejét a ragasztóval
bekent falhoz és lassan nyomja rá az egész tapétát felülről lefelé. A tapétázó eszközök megkönnyítik munkáját. Az
egyes tapétasávok ne fedjék egymást, helyezze őket egymás mellé. Győződjön meg arról, hogy az első rész egy
vonalban van a vezetővonallal. Ha nem, óvatosan csúsztassa a megfelelő pozícióba.

7. A kinyomott ragasztót azonnal óvatosan törölje le nedves szivaccsal. Ecset segítségévet (Tapéta görgő)
simítsa el a tapéta felületét, távolítsa el az egyenletlenségeket és a légbuborékokat. Használjon körkörös
mozdulatokat a tapétarész közepétől az oldalak irányába. Kezdje a felső résznél.

8. A felragasztott tapéta kiálló széleit késsel vágja le vonalzó segítségével. Egy apró részlet is hozzájárul a
tökéletes eredményhez. Ismételje meg az eljárást a többi tapétarésznél is.

Kedves vásárló, köszönjük a tapéták megrendelését e-shopunkból. A tapétákat szeretettel
készítjük, és célunk, hogy új lakberendezési tárgyak formájában örömet és friss szellőt vigyünk
otthonába.

A tapétákat sima struktúrájú gyapjúrostra nyomtatjuk, akár 170 g/m² súllyal. A modern UV-led
tintasugaras nyomtatási technológiának köszönhetően a tapéták kiváló felületi ellenállással és
színtartósággal büszkélkedhetnek. A nyomtatási technika környezetbarát, egészségre
ártalmatlan és bármely helyiségbe alkalmas.

ÚTMUTATÓ A TAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ

Útmutatást adunk a gyapjúrost tapéta ragasztásához, amely az alkalmazásnál nagyszerű
segítőtárs lesz.

Tetszenek a tapéták? Örülünk visszajelzésének.
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