HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert kicsomagolt tekercseket nem áll módunkban visszavenni.
Vizsgálja meg a tekercseket, cikkszámot, gyártási számot a felhasználás előtt. Egy falra csak azonos gyártási számú
tekercseket ragasszon a színeltérés elkerülése végett.
Az alapnak tisztának, száraznak, simának, valamint szilárdnak kell lennie. A régi festést és tapétát el kell távolítani. A
ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekercselni és levágni. Az előre elkészített jó minőségű
ragasztót egyenletesen kenjük fel.
A rostszálas, vlies tapétáknál a ragasztót közvetlenül a falra kenjük, a papírhordozós tapétáknál a tapéta hátoldalára.
A papírhordozós tapétákat hátoldaluk felöl 1/3-2/3 arányban visszahajtjuk. A puhulási idő minőség és papírerősség
szerint különböző. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon.
A papírtapéták felrakásához hosszúszőrű tapétázókefét használjon. A felrakáskor látható hólyagosodás a száradás
során (kb.24 óra) megszűnik. A hab- és vinyl tapéták felrakásához puha gumihengert is használhat. Az éles tárgyak
használata a felületek sérülékenysége miatt kerülendő.
A csíkokat mindig szélt a szélhez illesztve tegye fel átfedés nélkül. A mintaillesztésre és mintaismétlődésre (rapport) a
tapéta szélénél mindig figyeljen oda. A fellépő ragasztófoltokat azonnal óvatosan, dörzsölés nélkül törölje le. A
tapétázás alatt ügyeljen az állandó hőmérsékletre és kerülje a huzatot.
Három csík felragasztása után vizsgálja meg a tapéta minőségét. Bármi hiba észlelése esetén hagyja abba a további
munkát és jelezze a reklamációt. A gyártó és a kereskedők semmilyen esetben nem vállalják a három csíkon túl a
tapétázási költségek megtérítését. Kérjük, őrizze meg a címkéket és mintadarabokat.
Forgalmazza: Jász-IRON Tapétakereskedés (5100 Jászberény, Nagykátai út 17.)
Tel: 57/515 071, Fax: 57/515 079, WEB: www.jasziron.hu, E-mail: jasziron@jasziron.hu
A tapéták melyek rendelkeznek az itt feltüntetett RAL jelzéssel megfelelnek a “Tapéta Minőségvédelmi Szövetség”
követelményeinek, valamint az Európai és a Magyar szabványoknak (EN233, EN234, EN259 és MSZ-EN233, MSZEN234)

Papír tapéták
A tapéták ragasztásához bármelyik jó minőségű normál tapétaragasztó ajánlható. Az előre elkészített jó minőségű
ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon.
Átlagos puhulási idő 3-4 perc. A tapétát a falon kefével simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne
maradjon levegő. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az
EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Hab- és Vinyl tapéták
A tapéták ragasztásához makulatúra papír használata feltétlen szükséges valamint jó minőségű erős ”EXTRA” vagy
”Special” tapétaragasztó használatát ajánljuk. Átlagos puhulási idő 6-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó
hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót
azonnal el kell távolítani. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus
összetevőket, az EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Vlies tapéták
A tapéták ragasztásához speciális ”VLIES” tapétaragasztó használatát ajánljuk. Valamelyik sarokból kiindulva kenjük
be az előkészített falat a ragasztóval. A leszabott tapétát a falon lévő ragasztó ágyba fektetjük. Kefével, vagy tapétázó
hengerrel lesimítjuk, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót
azonnal el kell távolítani. A felesleget a plafonnál és a padozatnál vágókéssel eltávolítjuk. Felújításkor a tapéta
szárazon, maradék nélkül eltávolítható. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros
toxikus összetevőket, az EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.
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A tapéták ragasztásához ”Rauhfaser ragasztó” vagy ”Special” tapétaragasztót ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc.
A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon
levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. Teljes száradás (min.24 óra) után diszperziós
festékekkel átfesthető. Megfelel az EN234 szabványban előírtaknak
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