NESTEMÄINEN KANGASTAPETTI (POLDECOR)
Vesipohjainen, saumaton kuitutapetti joka sopii loistavasti asuin- ja liikekiinteistöjen
sisustukseen!
KÄYTTÖKOHTEET
Nestemäinen kangastapetti sopii kaikenlaisille pinnoille, oli kyseessä sitten puu, betoni,
metalli tai muovi. Tapetti peittää epätasaiset, vanhat ja haalistuneet pinnat. Voidaan
muovailla tai levittää tasaisesti, kuivattaa ja leikata kuten paperi. Voit tapetoida seinät,
katot, tehosteseinät ja huonesermit. Mahdollisuudet ovat rajattomat!
KÄYTTÖOHJE
Tapetoitavan pinnan on tärkeää olla puhdas ja kuiva. Poista vanha tapetti, ellei se ole
tiukasti kiinni. Nestemäistä kangastapettia ei saa laittaa suoraan tasoitteen- kipsilevyn- tai
paperitapetin päälle. Poista myös irtonainen maali tapetoitavasta seinästä. Päällystä
naulat ja muu metalli estääksesi läpilyönnit. Pohjamaalaus sulkevalla ja vedenkestävällä
pohja- tai pintamaalilla tai Grunt-tapettiprimerilla. Jos epäilet että pohjassa on likaa,
rasvaa, liimaa tai tasoitejäämiä käytä stoppari-maalia. Varmista että pohjamaali kestää
vettä!
Kaada pussillinen nestemäistä kangastapettia muoviseen tai ruostumattomasta teräksestä
valmistettuun ämpäriin. Ennen veden lisäämistä pöyhi tuotetta, ettei siihen jää
kuitumöykkyjä. Sekoita päällystettävään pintaan tarvittava määrä kerralla, jotta värin
tasaisuus säilyy. Sekoita suhteessa 4-8 litraa (hienokuituiset tapetit 4-6 litraa ja
pitkäkuituiset 6-8 litraa) vettä pussilliseen nestemäistä kangastapettia. Sekoita seosta
käsin kunnes tapettimassa on täysin sekoittunutta, koostumukseltaan tasaista puuroa.
Sekoittamisen voi tehdä myös porakonevispilällä varovasti. Sekoittamisen jälkeen anna
seoksen vetäytyä vähintään 8 tuntia. Sekoita tapettimassaa vielä kunnolla ennen
asennuksen aloittamista. Tarkista ettei seokseen ole jäänyt erillisiä kuitumöykkyjä,
tarvittaessa riko ne käsin. Huolellinen sekoitus on tärkeää, se helpottaa tuotteen
levittämistä ja parantaa lopputulosta.
Levitä tapettia muovisella tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla lastalla ohuelti,
pieni alue kerrallaan. Anna tapetin kuivua vuorokaudesta kolmeen. Kuivumisaika riippuu
ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Kuivumista voi tehostaa ilmanvaihtoa parantamalla.
Vahingoittuneen pinnan korjaus; kostuta tapettipintaa, tasoita uudelleen tai kaavi pois. Voit
myös pinnasta riippuen leikata vioittuneen kohdan irti ja täyttää sen uudelleen käyttäen
samaa ainetta ja väriä.
Tapetin poisto; kostuta tapetin reunaa ja verä varovasti irti. Jos tapetti ei irtoa kokonaisena
kostuta ja kaavi irti.
Huom. kierrätysprosessista johtuen pussi voi sisältää sinne kuulumattomia ylijäämiä.
Vastuuvapauslauseke
Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan
käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta
tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjeita.

