Hp PVC-vapaa kuvatapetin asennusohjeet
Kuvatapetin koko:
Leveys
xxx
cm
Tapetin
koko 288
cm x
180&cmKorkeus xxx cm
Vuodat merkitty kuvan mukaisin numeroin vasemmalta oikealle. Tapetissa vedellä aktivoituva liisteri.
Asennus on helppoa,
siistiä & nopeaa!
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Vuodan merkitty
numeroin & vuotien
päällekäisyys 1 cm

Rullaa vuota löysälle
rullalle
Kasta vesiastiassa 10
sekuntia
Asettele seinälle
Viimeistele

Vedellä aktivoituva liisteri
Kastele tapettirullaa 10 sekuntia kylmässä vedessä & tämän jälkeen se on heti valmis asennettavaksi seinälle
Vedellä aktivoituvan valokuvatapetin asennusohjevideon löydät osoitteesta www.uniikkikoti.com

Tarvitsemasi työvälineet

Asennusvaiheet:

-Vatupassi (tapetti suoraksi seinälle)
-Vesiastia, johon tapettirulla kastellaan.
-Märkä sieni tai pehmeä lasta kuvatapetin
tasoittamiseen seinälle
-Veitsi viimeistelyyn

1) Rullaa tapetin ensimmäinen osa (vuota) alhaalta ylös
löysälle rullalle ja kastele rulla kylmässä vesiastiassa 10
sekuntia, jolloin vesi aktivoi tapetissa olevan liiman.

Ennen tapetointia
Seinän tulee olla puhdas ja sileä. Seinä kannattaa hioa
ennen tapetin asennusta. Vanha maali ja tapetti, joka
ei ole kiinni alustassa, tulee poistaa. Jos seinä on
voimakkaan värinen, tulisi se ensin pohjamaalata, jotta
lopputulos on mahdollisimman hyvä.

Kiinnitys
Tarkista tapetin osat ennen niiden kiinnittämistä
varmistaaksesi, että kaikki vuodat ovat mukana ja ettei
yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Vuodat
on merkitty numeroin. Vuodat on hyvä kiinnittää
numerojärjestyksessä vasemmalta oikealle.
Voit katsoa
tämän
vedellläasennusohje
aktivoituvan
Katso
tapetin
valokuvatapetin helpon ja nopean kiinnitysvideon
www.omatapetti.fi
osoitteesta www.uniikkikoti.com

2) Ota rulla pois vedestä vetämällä sen etureunasta
hitaasti liimapuoli ylöspäin ja asettele seinälle.
Suosittelemme kiinnittämään vuodan seinään numero
järjestyksessä. Kiinnitys on hyvä tehdä ylhäältä
alaspäin samalla märällä sienellä tai pehmeällä lastalla
tasoittaen tapetin pintaa.
HUOMAUTUS: Liimapinnan aktivoituessa tuote
laajenee hieman vedessä; parhaan tuloksen saat kun
vuotarulla on tarpeeksi löysällä ja kastaessa rullaa
kylmään veteen varaat jokaisen vuodan kasteluun
saman verran aikaa eli 10 sekuntia.
3) Voit tarvittaessa kastella tapettia seinällä vielä lisää
päältäpäin (kuvapuolelta) märällä sienellä ja samalla
suoristaa sekä liikutella vuotia. Kun tapetti on tarpeeksi
märkä myös liisteri toimii paremmin. Älä kuitenkaan
huolestu jos pieniä ilmakuplia jää tapetin pinnalle, sillä
kuplat tasaantuvat ja poistuvat tapetin kuivuessa.
4) Viimeistele tapetin reunat veitsellä

