NÁVOD NA POUŽITIE TAPIET
Pred použitím zakúpenej tapety treba dbať na nasledovné:

pred odstránením obalu sa uistite, či všetky balenia pochádzajú z jednej výrobnej série, majú rovnaké výrobné číslo
(Anfertigungs-Nr., Shade-No. napr. 7A)

Keď to nie je možné – napr. keď sa tapeta dokupuje, v tom prípade, tapety s odlišným výrobným číslom aplikujte na osobitný
povrch tak, aby sa dve výrobné čísla nepomiešali.

Obal odstráňte naraz iba z 3 kotúčov. Reklamáciu je možné uplatniť maximálne na 3 rozbalené kotúče.

V každom prípade uschovajte etiketu z každej rolky tapety až do ukončenia tapetovania. K prípadnej reklamácii je nutné
priložiť všetky etikety so zvyškami reklamovaných tapiet, ako aj doklad potvrdzujúci kúpu tapety.

V momente keď zaregistrujete chybu na tapete, tapetovanie je potrebné okamžite ukončiť. Na stene môžu byť nalepené
najviac 3 chybné pásy tapety. Po zapracovaní 3 tapetových pásov je preto potrebné uskutočniť poslednú kontrolu pred
pokračovaním v tapetovaní.
VYSKYTNUTÝ PROBLÉM NÁM OKAMŽITE OZNÁMTE!

Okrem nákladov na tapetu neposkytujeme náhradu iných nákladov.

Za chyby zapríčinené neodborným tapetovaním nezodpovedáme.
PRÍPRAVA

Dôkladná a náročná príprava je nevyhnutnou podmienkou kvalitného tapetovania.

Z plochy, ktorú chceme tapetovať je nutné odstrániť všetky stopy od maliarskej farby, staré zvyšky tapiet a iné znečistenie.

Plocha musí byť suchá, čistá, pevná, homogénnej farby a hladká.

Na plochy s čerstvou omietkou, stierkou alebo na iné absorpčné povrchy (napr. sadrokartón), je potrebné ako základ naniesť
zriedené lepidlo aspoň v jednej vrstve.

Pri lepení papierových tapiet alebo tapiet s papierovou zadnou stranou sa odporúča na stenu najprv nalepiť papierovú
podložku (makulatúru). Pri hodvábnych tapetách je potrebné, pri penových alebo papierových tapetách sa odporúča použiť
makulatúru.
LEPIDLO




Používajte krabicové práškové lepidlo
K papierovým tapetám použite lepidlo ,,Normál" , k ťažkým tapetám lepidlo ,,Špeciál" , k vliesovým tapetám s buničitým
vláknom lepidlo ,,Vlies".
Lepidlo pripravte podľa návodu na použitie uvedené na krabici.

LEPENIE PAPIEROVÝCH TAPIET ALEBO TAPIET S PAPIEROVOU ZADNOU STRANOU
1.
Označte smer vzoru. Ceruzkou nakreslite šípky na zadnú stranu tapety. Označenie etikety šípkami ↓↑ znamená, že po sebe
nasledujúce pásy je potrebné lepiť v striedavom smere.

Dĺžku jednotlivých tapetových pásov je potrebné prispôsobiť k dĺžke steny, ktorú chceme tapetovať, s ohľadom na spájanie
vzorov a spodný odpad (1-5 cm).

Na zadnú stranu nastrihanej tapety rovnomerne naneste lepidlo. Dbajte na dôkladné nanesenie lepidla po okrajových častí
tapety. Potom tapetu zložte a počkajte do jej zmäknutia po celej dĺžke. Je dôležité dodržať rovnakú dobu zmäknutia
jednotlivých nastrihaných pásov.

Počas lepenia postupne vyhlaďte tapetu pomocou mäkkej kefy, v smere od stredu k okrajom.

Zvyšky lepidla, ktoré sa dostanú na tapetu okamžite odstráňte pomocou vlhkej špongie. Počas doby schnutia tapety sa
vyhýbajte vysokým teplotám a prievanu.
LEPENIE (VLIESOVEJ) TAPETY S BUNIČITÝM VLÁKNOM

Stena musí byť čistá a homogénnej farby. Nepoužívajte papierový základ - makulatúru.

Stenu natrite na husto vymiešaným lepidlom na vliesové tapety pomocou valčeka teddy v šírke jedného pása tapety + 20 cm.
Suchý tapetový pás umiestnite do tejto hmoty a pomocou kefy vyhľaďte na povrch steny. Pri ďalšom páse zopakujte tento
postup.
LEPENIE BORDÚRY
Bordúru je možné nalepiť aj dodatočne na papierovú tapetu alebo na namaľovanú stenu. V prípade tapety s u-me-lo-hmot-ným
povrchom je potrebné bordúru lepiť priamo na stenu pomocou špeciálneho lepidla.
Kvalita tapiet zodpovedá predpisom MSZ EN 233.
Dovozca: DIEGO Kft. H-2372 Dabas. Beton út 26.

SYMBOLY UVEDENÉ NA ETIKETE TAPIET
jemne umývateľná

umývateľná

môže sa drhnúť

dobrá stálofarebnosť

bez spájania vzorov

priame spájanie vzorov

spájanie vzorov s posunom

výška vzoru / posun spájania
vzoru v cm
prevrátené lepenie, po sebe
nasledu- júce pásy sa lepia v
striedavom smere

za sucha odstrániteľná bez
zbytkov
za sucha odstrániteľná vrchná
vrstva tapety
dvojvrstvová tapeta
nehorľavá

RAL
( vyhovuje požiadavkám
Inštitútu kontroly kvality v
Nemecku)
Tapeta s buničitým vláknom.
Stenu natrieť lepidlom, tapetu
zapracovať za sucha

