ORIENTAL COAT NESTEMÄINEN KANGASTAPETTI
asennusohje
MENEKKI
Pussillisella (n. 1000 g) tapettia pinnoittaa seinäpintaa n. 3 m²
OMINAISUUDET
Nestemäinen kangastapetti on vesipohjainen, saumaton kangaskuitutapetti, joka sopii erinomaisesti asuinja liiketilojen seinäpintojen pinnoittamiseen. Tuote on vesipohjainen ja se sisältää ainoastaan luonnon
kuituja. Siksi se onkin erittäin ekologinen sisustusratkaisu: se on biologisesti hajoava, myrkytön ja hajuton.

KÄYTTÖKOHTEET
Nestemäinen kangastapetti tarttuu lähes kaikkien rakennusmateriaalien pinnoille, olipa kyseessä sitten
betoni-, harkko-, tiili-, metalli-, puu- tai erilaiset rakennuslevypinnat. Nestemäisen kangastapetin voi
asentaa helposti myös lasikuitutapettien päälle, tällöin menekki luonnollisesti hieman kasvaa. Nestemäinen
kangastapetti peittää vanhat ja haalistuneet pinnat.

POHJUSTUS
Tapetoitavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Poista vanha tapetti. Poista myös irtonainen maali
tapetoitavasta seinästä. Päällystä naulat ja muu metalli estääksesi läpilyönnit. Nestemäinen
kangastapetointi sisältää vettä noin kaksi litraa neliöllä ja sen kuivuminen vie muutaman päivän,
pohjamaalaus onkin aina suositeltavaa sulkevalla ja vedenkestävällä pohja- tai pintamaalilla tai Grunt tapettiprimerilla. Grunt tapettiprimer sisältää hiekkaa, parantaa tartuntaa ja helpottaa työstövaihetta
pienentäen tapetin menekkiä. Jos pohjassa on likaa, rasvaa, liimaa tai tasoitejäämiä käytä kosteuden
sulkevaa pintamaalia Grunt tapettiprimerin alla. Varmista, että pohjamaali kestää vettä!

TYÖSTÄMINEN
Tapetin sekoittaminen:
1. Sekoita koko tarvittava tapettimäärä kerralla mikäli mahdollista. Kaada tapettikuidut riittävän isoon
muovipaljuun. Ennen veden lisäämistä pöyhi tuotetta, ettei siihen jää kuitumöykkyjä.
VINKKI: Jätä kuivaa kuitua hieman säästöön mahdollisten paikkausten varalle, näin varmistat että paikkaaine on samaa erää ja varmasti samaa sävyä kuin alkuperäinen.
2. Sekoita erillisessä ämpärissä lisäliima (200 g) ja tapettipussissa ilmoitettu vesimäärä keskenään.
Liimapussin löydät tapettipussin sisältä. Kaada vesi-liima –seos paljuun tapettikuidun sekaan.
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3. Sekoita tapettiseosta n. 10 minuuttia tai kunnes massa on koostumukseltaan tasaista. Sekoittamisen voit
tehdä käsin tai varovasti porakonevispilällä. Anna tapetin vetäytyä sekoittamisen jälkeen vähintään 20
minuuttia. Suosittelemme kuitenkin jopa
kahdeksaa tuntia tasaisen kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi.
4. Sekoita tapettimassaa vielä kunnolla ennen asennuksen aloittamista. Tarkista ettei seokseen ole jäänyt
erillisiä kuitumöykkyjä, tarvittaessa riko ne käsin. Huolellinen sekoitus on tärkeää, se helpottaa tuotteen
levittämistä ja parantaa lopputulosta. Jos massa tuntuu jäykältä, voit lisätä siihen vielä vettä.

Tapetin levittäminen:
1. Levitä tapettia muovisella tai ruostumattomalla teräsliipillä tai lastalla mahdollisimman ohut mutta
peittävä kerros. Tapetin alin käyttö- ja asennuslämpötila on +5° C.
2. Tarkkaile menekkiä työn edetessä varmistaaksesi ettei massa pääse loppumaan kesken seinän. Jos
huomaat kesken levityksen sekoittaneesi liian pienen määrän, jatka tapettiseosta vielä jäljellä olevaan
materiaaliin ja sekoita hyvin.
3. Sijoita mahdolliset työsaumat kulmiin, nurkkiin tai aukkojen kohdalle.
4. Suosittelemme työskentelyä ylhäältä alaspäin, jotta työstöreuna säilyy hyvin kosteana myös mahdollisten
taukojen ajan.
5. Valmis massa säilyy työstettävänä vähintään vuorokauden. Se kannattaa taukojen ajaksi suojata
muovilla, sekoittaa pidempien taukojen jälkeen ja tarvittaessa lisätä vettä.

Tapetin poistaminen & vahingoittuneen pinnan korjaus
1. Kostuta tapetin pintaa vedellä sumuttaen kunnes tapetti vettyy ja pehmenee. Tapetinpoisto /
höyrytyskone nopeuttaa ja helpottaa poistoa huomattavasti.
2. Kaavi pehmennyt tapetti pois seinäpinnasta.
3. Tapetin paikkaaminen on mahdollista, mutta tapauskohtaista ja paikka voi jäädä näkyviin:
- Repeytynyt tapetti kostutetaan ja painellaan takaisin paikalleen.
- Likaantunut tapetti poistetaan kostuttamalla ja kaavitaan / leikataan irti. Kohta täytetään
varalle jätetyllä materiaalilla. Jos poistamasi kohta on pieni, kostuta tapettia hieman alueen
ympäriltä ja venytä jo seinässä olevaa materiaalia alueen yli.
- Kostutukseen käy sumutin pullo ja märkä, väriä päästämätön liina. Huomioi, että tapetti
imee vettä hitaasti. Älä päästä vettä valumaan tapettia pitkin.

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu
avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän
työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa
käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjeita.
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