Tapétázási útmutató

Tapétázási útmutató

ERFURT hagyományos (dombor) tapétákhoz

ERFURT Vlies nem szövött tapétákhoz

1.

Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd,
szívóképes és sima legyen. A tapéta csíkok
szélességét a falon jelölje meg
és függőzze ki. Ügyeljen a mintázat
illesztésére és az átfedésre.

Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd,
szívóképes és sima legyen. A tapéta csíkok
szélességét a falon jelölje meg
és függőzze ki. Ügyeljen a mintázat
illesztésére és az átfedésre.

2.

A felragasztáshoz Metylan tapétaragasztót
vagy Speciális tapétaragasztót 1:20 arányban
(200 g 4 l vízben) kell használni.

2.

A felragasztáshoz Vlies tapétaragasztót 1:20
arányban (200 g 4 l vízben) kell használni.

3.

A tapéta csíkokat egyenként teljes felületén
vonja be ragasztóval.

3.

A kijelölt falfelületet egyenletesen vonja be
tapétaragasztóval. A ragasztó felhordásához
használjon festőhengert, a sarkokhoz és az
élekhez ecsetet.
A Vlies tapétát nem szabad ragasztózni!

4.

A ragasztóval bevont csíkokat 2/3 az 1/3-hoz
hajtsa össze. A hurkokat ne törje meg.

4.

5.

A csíkokat azonos ideig, 10-15 percig hagyja
átitatódni.

5.

6.

A tapétát függőlegesen a jelölésre illesztve
ragassza fel. Hólyag- és ráncmentesen
nyomja rá tapétázó kefével vagy
szivacsgumi-hengerrel. Az átfedő csíkot
illessze az előző csík mintájához.

6.

7.

8.

POSZTERFOTÓ

7.

A sarkokban a leválasztást tapétázó
lapátkával és vágókéssel vagy ollóval
végezze el.

A tapétát függőlegesen a jelölésre illesztve
ragassza fel. Az átfedő csíkot illessze az
előző csík mintájához.

A hólyagokat és esetleges ráncokat
szivacsgumi-hengerrel nyomja ki a tapéta
alól.

A sarkokban a leválasztást tapétázó
lapátkával és vágókéssel vagy ollóval
végezze el.

A külső sarkokon a tapétázás nem
átfedéssel történik. Itt az elválasztást
pontosan az élen végezze.

A külső sarkokon a tapétázás nem
átfedéssel történik. Itt az elválasztást
pontosan az élen végezze.

fotónyomtatás
poszternyomtatás
dekoráció
roll up, pop up
kiállítási falak
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1.

Poszterfotó Kft. 1145 Budapest, Amerikai út 56.
telefon: +36 1 2233033
info@poster.hu

.

Megjegyzések:
1. Ne tervezzen kis méretű betűket a vágási vonalakra
2. A szelvényeket átfedéssel nyomtatjuk, figyeljen az illesztésre
3. Amíg a ragasztó nedves, az átfedések középvonala mentén
éles késsel ’vágja össze’ az átfedő szelvényeket, majd húzza ki
az alsó szelvényből levágott csíkot a felső szelvény alól.

