	
  
NESTEMÄINEN KANGASTAPETTI (ORIENTAL COAT)
Nestemäinen kangastapetti on vesipohjainen, saumaton kangaskuitutapetti joka sopii erinomaisesti asuin- ja
liiketilojen seinäpintojen pinnoittamiseen.
Nestemäinen kangastapetti tarttuu lähes kaikkien rakennusmateriaalien pinnoille olipa kyseessä sitten
betoni-, harkko-, tiili-, metalli-, puu- tai erilaiset rakennuslevypinnat. Nestemäisen kangastapetin voi asentaa
helposti myös lasikuitu-, tai vinyylitapettien päälle. Nestemäinen kangastapetti peittää vanhat ja haalistuneet
pinnat sekä tasoittaa pohjan pienet epätasaisuudet.
Tapetoitavan pinnan esikäsittely
Tapetoitavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Poista vanha paperitapetti vedellä kostuttamalla. Poista
myös irtonainen maali tapetoitavasta seinästä. Pohjamaalaus on suositeltavaa (etenkin vaaleat tapetit). Jos
epäilet että pohjassa on likaa, rasvaa, liimaa tai tasoitejäämiä käytä kosteuden sulkevaa pintamaalia.
KÄYTTÖOHJEET
Tapetin sekoittaminen:
1. Kaada tapettikuidut muovipaljuun.
2. Sekoita erillisessä ämpärissä lisäliima (200 g) ja tapettipussissa ilmoitettu vesimäärä keskenään.
3. Kaada vesi-liima –seos paljuun tapettikuidun sekaan.
4. Sekoita tapettiseosta n. 10-30 minuuttia tai kunnes massa on tasaista. Sekoittamisen voit tehdä
käsin tai porakonevispilällä.
5. Tarkista että massassa ei ole sekoittumatta jääneitä kuivia kuitupaakkuja.
6. Anna tapetin vetäytyä sekoittamisen jälkeen n. 20 minuuttia.
Tapetin levittäminen:
1. Levitä tapettia muovisella tai teräksisellä liipillä tai lastalla.
2. Levitä tapettia mahdollisimman ohut mutta peittävä kerros.
3. Pussillisella (n. 1000 g) tapettia pinnoittaa seinäpintaa n. 3 m2.
Tapetin poistaminen:
1. Kostuta tapetin pintaa vedellä sumuttaen kunnes tapetti vettyy ja pehmenee.
2. Kaavi pehmennyt tapetti pois seinäpinnasta.
Huomioitavia asioita:
•

Sekoita koko käytettävä tapettimäärä kerralla mikäli mahdollista.

•

Tarkkaile menekkiä työn edetessä. Jos huomaat kesken levityksen sekoittaneesi liian pienen
määrän, jatka tapettiseosta vielä jäljellä olevaan materiaaliin ja sekoita hyvin.

	
  

•

Sijoita mahdolliset työsaumat kulmiin, nurkkiin tai aukkojen kohdalle.

•

Tapetti kuivuu normaalissa sisäilmastossa 48-72 tuntia.

	
  
•

Tapetin avoin aika on n. 12 tuntia (välillä sekoittaen).

•

Tapetin alin käyttö- ja asennuslämpötila on +5° C.

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.

	
  

