
 

Klijai 

Árankiai 

- Liniuotë 

- Liniuotë 

- Svarmuo - Minkšta kempinë arba medžiaga 

- Volelis prispaudimui arba tapetinis šepetys gali taip pat bûti naudojami 

Klijavimas 

Tapetø nulupimas 

Kitos rekomendacijos 

Tapetø tarnavimas 

SEAL tekstilinës bazës fototapetai skirti ilgalaikiams (> 10 metø) projektams ir ypaè ten, kur galimas dažnas mechaninis kontaktas, 
kur galimas/reikalingas gan dažnas plovimas, ir kur yra tapetams keliami nedegumo reikalavimai. 

GIDASTapetø klijavimo 

Sienos paruošimas

Siena turi bûti sausa, lygi, tvirta ir ðvari. Pilnai nuvalykite prieš tai buvusiø tapetø likuèius, senus atšokusius dažus ir bet kokias dažø ar kreidos žymes. Jei tapetai dedami 
ant visiškai naujos arba porëtos sienos, pirmiausia paruoškite sienà impregnantu ar kitu paviršiaus paruošëju, daranèiø sienà neporëta. 

Klijai

Rekomenduojami PVA bazës dispersiniai klijai: pvz. KIILTO MASTER PRO  (klijai yra iš karto paruošti naudojimui). 

Árankiai

- Klijø užnešimo volelis; 
- Pieštukas;
- Liniuotë; 
- Tapetinë spatula; 
- Aštrus peilis;
- Svarmuo; 
- Minkšta kempinë arba medžiaga;
- Volelis prispaudimui arba tapetinis šepetys gali taip pat bûti naudojami.   

Klijavimas

Supjaustykite tapetus tinkamomis juostomis, paskaièiuodami ir padarydami 2cm užlaidas. Naudodami svarmená, pažymëkite vertikalià linijà, pagal 
kurià bus lygiuojamas pirmos juostos vertikalumas. Per kampus rekomenduojama klijuoti su maždaug 2 cm užlaida (pav. 1).

Ištepkite sienà klijais. Nëra bûtina ištepti patá tapetà klijais. Perdenkite prieš tai priklijuota juostà 2 cm, tokiu bûdu 1cm užlaidos bus per šio 
persidengimo centrà. Ištiesinkite juostà, patikrinkite jos vertikalumà ir pilnai priklijuokite ant sienos naudodama tinkamiausià áranká, lygindami nuo juostos vidurio á 
kraštus. Toliau, naudodami ilgà metalinæ liniuotæ (ar kampainá) bei aštrø peilá, perpjaukite abu persidengianèius tapetus per siûlës centrà (pav. 2). 

Bûkite atsargûs ir stenkitës neápjauti paèios sienos. Gili ápjova sienoje gali sàlygoti didesnio tarpo tarp sienø formavimàsi. Atlupus prarëžtà siûlæ, 
išlupkite nurëžtà apatinæ persidengimo juostelæ (pav. 3). 

Toliau, naudojant tapetø klijavimo brauklæ prispauskite atluptà dalá prie sienos. Galite naudoti volelá šiek tiek suspausti abiejø juostø siûlei.   

Prieš klijams išdžiûnant, bûtina nuvalyti klijø likuèius nuo tapeto, naudojant sudrëkintà kempinëlæ arba medžiagà. 

Tapetø nulupimas

Fototapetai yra itin lengvai ir greitai nulupami dëka tekstilinës jø bazës. Kiekviena juosta bus nulupama nuo sienos vientisa ir iš karto. Nepaliks jokiø 
popieriaus apnašø, bûdingø kitiems panašaus tipo popierinës bazës fototapetams. 

Kitos rekomendacijos

Spausdinant solvent rašalais, bûtina išvyniojus išdžiovinti spaudà 24-48 valandas. Tai yra reikalinga pilnai rašalø polimerizacijai ir 
maksimaliam atsparumui pasiekti. 
Klijuojame tolyn nuo pagrindinio šviesos šaltinio. Klijavimà užbaigiame kampe prie durø, kur sandûros ne taip matysis. 
Kai išklijuosite tapetus, 48 valandas neatidarykite langø.

Tapetø tarnavimas

Tekstilinës bazës fototapetai skirti ilgalaikiams (> 10 metø) projektams ir ypaè ten, kur galimas dažnas mechaninis kontaktas, kur galimas/reikalingas gan dažnas 
plovimas, ir kur yra tapetams keliami nedegumo reikalavimai 
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