
FIGYELEM! Olvasson el figyelmesen minden pontot mielõtt nekifogna a 
felhelyezéshez!

Szüksége lesz:
- egy tiszta és száraz törlőeszközre
- rajzeszközre, vonalzóra
- tapétaragasztó és eszközeire
- egy simító eszközre
- szikére és nedves habszivacsra

. 3. Felhelyezés előtt terítse ki a tapétát, és nézze át az esetleges hibák miatt, 
mert a felragasztott tapétáért már nem áll módunkban kártérítést fizetni. 

4.   Az első ív helyének megjelöléséhez rajzoljon ceruzával vízszintes és
függőleges segédvonalakat, vízmérték és függőón segítségével.

2. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható hagyományos tapétaragasztót, 
és kövesse a megadott használati utasításokat!

1. A falat ugyanúgy kell előkészíteni, mint a sima tapétázás esetén: legyen a felülete 
tiszta, sima és zsírmentes – az olaj alapú festéket távolítsa el, a lyukakat és a 
repedéseket tömítse be. Az optimális száradás érdekében a falfelület legyen jó 
nedvszívó.

5. Fogja az első papírívet, és egyenletesen kenje be ragasztóval. Különösen
figyeljen a szélek bekenésére! Fontos: A ragasztó felkenése után ne várjon
a felhelyezéssel és ne rakja egymásra a ragasztóval bekent íveket.

POSZTER TAPÉTA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



8. Végül a felesleges széleket óvatosan távolítsa el. Azonnal távolítsa el a tapétára
került felesleges ragasztót egy nedves habszivacs segítségével.

8.

 

  
6. Nyomja az íveket a falhoz egy puha ecset vagy henger, vagy egy száraz
rongy segítségével. Fentről lefelé, és középről kifelé haladjon. 

JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Fontos megjegyzés:
Minőségi ellenőrzésekkel igyekszünk a lehető legjobb minőségű és állapotú árut forgalomba helyezni. 
Technikai okokból kifolyólag azonban kisebb színeltérések előfordulhatnak. Kérjük, még a ragasztó 
felkenése előtt vizsgálja meg minden ív színét. Amennyiben panasszal kíván élni, a papíríveket még a 
ragasztó felkenése előtt küldje vissza, ugyanis a MatricArt nem vállalja a felelősséget a ragasztás során 
felmerülő költségekért.

Csak abban az esetben áll módunkban visszafizetni a vételárat, ha a megrendelt termék sértetlenül, 
hiánytalanul érkezik vissza a megadott címre: ART-IST Dekor, H-7632 Pécs, Siklósi út 68/5. Kérjük, 
hogy a csomag postázásakor bankszámla adatait szíveskedjen mellékelni, a vételár visszatérítéséhez. 
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7. Az ívek legyenek egymással 2 cm átfedésben. Hogy elkerülje a repedéseket 
és a szélek szétnyílását, biztosítsa a papír lassú száradását. A szoba 
hőmérséklete lehetőleg legyen 18-20 °C körül, és kerülje a huzatot, 
levegőmozgást (ablakok csukva, mérsékelt fűtés télen).

 

7.


