VAKIO- JA PREMIUMTAPETTI
KIINNITYSOHJE

Vuodat on numeroitu
siinä järjestyksessä,
kun ne tulee kiinnittää.
Vuodat tulee kiinnittää
vasemmalta oikealle.
Vuodat kiinnitetään
reunat vastakkain.
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1. Varmista, että alusta on sileä ja puhdas
Vanha maali ja tapetti, joka ei ole kiinni, tulee poistaa. Pese
alusta ja silota tarvittaessa. Jos alusta on huokoista, se tulee
pohjamaalata tai pohjustaa liimalla ennen tapetoin-tia.
Huokoisia alustoja ovat esimerkiksi kokonaan silotetut
seinät sekä seinät, joissa on vanhaa tapettia, lastulevyä tai
vastaavaa. Jos asennat Premium-tapetteja tiiviille alus-talle,
joka ei ime kosteutta, liiman kuivuminen voi kestää
muutaman päivän, koska Premium-tapetti ei hengitä yhtä
hyvin kuin vakiotapettimme. Sinun täytyy pohjamaalata
myös, jos alustassa on voimakkaita värejä, jotka voivat
näkyä tapetin läpi. Katso kiinnitysvideomme:
https://www.photowall.fi/tuotteet/tuotetiedot-tapetit
2. Sekoita mukana toimitettava non-woven-tapetille
tarkoitettu pulveriliima
Laita neljä litraa vettä puhtaaseen sankoon ja kaada
jauheliima hitaasti joukkoon voimakkaasti sekoittaen. Anna
liiman levätä 5 minuuttia ja sekoita sen jälkeen vielä kerran.
Liima on nyt valmis käytettäväksi. Liiman tulee olla paksua,
joten älä käytä enempää kuin neljä litraa vettä liiman sekoittamiseen. Pussi riittää noin 20–22 m2. Jos käytät valmiiksi
sekoitettua liimaa, sinun tulee käyttää non-woven-liimaa tai
kangasliimaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on <20 %.

KIINNITYS
1. Tarkista tapetti
Varmista ennen kiinnittämistä, että kaikki vuodat ovat
mukana eikä yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Vuotien yläosassa on numero, ja vuodat on
numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää.
Vuodat tulee kiinnittää vasemmalta oikealle.

2. Varmista suora kiinnitys
Ensimmäinen vuota on tärkeää kiinnittää suoraan. Yksi
vinkki on vetää vuodanlevyiset (45 cm) kohtisuorat viivat
seinään vatupassin, mittausvälineen ja lyijykynän avulla.
Kiinnitä ensimmäinen vuota viivoja pitkin. Vedä seinään
haaleat viivat, jotta ne eivät paistaisi tapetin läpi.
3. Liimaa suoraan seinään
Käytä maalaustelaa tai pensseliä. Liiman on tärkeää
peittää koko pinta, sillä liimattomasta kohdasta tulee
tapettiin ilmakupla. Levitä liimaa etukäteen noin tapettivuodan leveydeltä.
4. Kiinnitä vuodat reunat vastakkain
Vuodat eivät saa mennä päällekkäin. Paina vuodat saumoista huolellisesti yhteen. Saat parhaan tuloksen, kun
käytät saumarullaa. Muista kohdistaa seuraavan vuodan
kuviot huolella ja yritä välttää liiman leviämistä tapetin
etupuolelle, sillä se saattaa näkyä tapetin kuivuessa.
Huom! Vältä tapetin voimakasta taittamista, sillä se voi
aiheuttaa halkeamia painatukseen.
5. Silitä vuotia katosta lattiaan
Käytä kättä tai tapettiharjaa, aloita keskeltä ja silitä
reunoja kohti. Mahdolliset pienet kuplat ja poimut
katoavat, kun tapetti on kuivunut. Kun tapetin etupuolella on liimatahroja, poista ne kostealla rätillä tai sienellä.
Vältä hankaamista.
6. Leikkaa yli jäänyt tapetti pois
Kun kaikki vuodat ovat paikoillaan, leikkaa yli jäänyt
tapetti terävällä veitsellä leikkuutukea apuna käyttäen.
7. Odota vuorokausi nähdäksesi valmiin tuloksen
Rentoudu ja nauti uudesta huoneestasi!

