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Használati utasítás Vinyl tapétákhoz 

150-250 g/m2 papír alapanyagra felhordott hab és vinyl műanyag bevonattal készült, mosható. 
10*0,53m. Megfelel az EN 233 szabványban előírtaknak. A tapéták ragasztásához az IRON 
EXTRA 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 egy puha nedves szivaccsal, vagy ronggyal azonnal el kell 
távolítani. Minőségtanúsítás: A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak 
egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 71-3 szabványban előírtaknak megfelelnek. 
Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert kicsomagolt és megmaradt 
tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket a felhasználás előtt! 
A tekercsek felbontása előtt győződjön meg, hogy a tekercsek gyári száma azonos-e. Egy 
falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon. Eltérő gyártási sorozatszámú 
tekercseket mindig saroknál váltva szomszédos falakra lehet feltenni, mivel a falfelületenként 
eltérő fényviszonyok miatt az esetlegesen jelentkező árnyalati eltérések nem látszódnak. 
Feldarabolás előtt győződjön meg arról, hogy színárnyalatuk azonos, a tekercsek között nincs 
színeltérés. Amennyiben ilyet észlel, haladéktalanul tegyen észrevételt a vásárlás helyén. 
Ennek elmulasztásából adódó utólagos reklamáció nem vehető figyelembe. Csak megfelelően 
előkészített falra tapétázzon. Az alapnak tisztának, száraznak, egyenletesen szívóképesnek 
és simának, valamint szilárdnak kell lennie. A tapétázandó felületről a régi tapéta és 
festékmaradványokat el kell távolítani. Makulatúra papír használata feltétlen szükséges. A 
ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekercselni és levágni. Az előre 
elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. A csík 
hátoldalát 1/3-2/3 arányban visszahajtjuk, és lazán összetekerjük anélkül, hogy 
összegyűrődjön. A puhulási idő minőség és papírerősség szerint különböző. Ügyeljen arra, 
hogy minden csík azonos ideig puhuljon. A tapéták felrakásához hosszúszőrű tapétázó kefét 
használjon. A felrakáskor látható hólyagosodás a száradás során (kb.24 óra) megszűnik. A 
szélek illesztésénél használhat puha gumihengert. Az éles tárgyak használata a felületek 
sérülékenysége miatt kerülendő. A csíkokat mindig szélt a szélhez illesztve tegye fel átfedés 
nélkül. A mintaillesztésre (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. Bármilyen hiba észlelése esetén hagyja abba a további munkát és jelezze 
a reklamációt. A gyártók és a kereskedők semmilyen esetben nem vállalják a három csíkon túl 
a tapétázási költségek megtérítését. Kérjük, őrizze meg a címkéket és mintadarabokat.  

Sok sikert és örömet kívánunk az új tapétájához! 


