SKYSTŲJŲ TAPETŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŽINGSNIS 1 - PAGRINDO PARUOŠIMAS
1. Pašalinti paviršiaus nelygumus, jį nuvalyti ir nuplauti, didelius įtrūkimus užglaistyti ir išdžiovinti.
2. Sienas du kartus padengti baltu neskiestu gruntu su kvarciniu smėliu (rekomenduojame PolDecor ﬁrmos gruntą arba
CERESIT CN 94, GRUNTOMAL arba GRUNT gruntus). Naudoti tik rekomenduojamus gruntus!
Siena, ant kurios planuojama tepti skystus tapetus, turi būti balta ir šiurkšti.
3. Po gruntavimo skystus tapetus galima tepti praėjus 24 val.

ŽINGSNIS 2 - SKYSTŲJŲ TAPETŲ MASĖS PARUOŠIMAS
1. Poldecor tapetai suberiami į patogų darbui indą (kibirą, dubenį).
2. Vienu metu drėkinti ne daugiau kaip du pakelius skystųjų tapetų.
3. Į indą su tapetais pilamas šiltas vanduo. Reikalingas kiekis maždaug 6 litrai, iškyrus 9, 13, 17, 18, 20, 25 ir
31 tipus, kuriems reikia tik 4 litrų vandens vienam pakeliui.
4. Tapetų masė gerai išmaišoma. Masę galima maišyti tiktai rankomis. Maišoma tol, kol ji tampa
vientisa (tapetų masė turi būti bulvių tyrės tirštumo).
5. Palikti tapetus bent 5 valandas brinkti, galima palikti ir per naktį.
6. Prieš naudojimą dar kartą tapetų masę gerai išmaišyti rankomis, jei reikia įpilti dar vandens.

ŽINGSNIS 3 - REIKIAMO KIEKIO APSKAIČIAVIMAS
1. Vienos tapetų pakuotės užtenka 3,3 kv. m sienos ploto padengti.
2.Tokia išeiga pasiekiama, tepant tapetus 2 - 3 mm storio sluoksniu.

ŽINGSNIS 4 - SKYSTŲJŲ TAPETŲ UŽTEPIMAS ANT PAGRINDO
1. Masės užtepimui naudoti kietą plastikinę mentelę.
2. Skystieji tapetai tepami mentelę laikant lygiagrečiai sienai. Užteptų tapetų sluoksnio storis turėtų būti 2-3 mm.
3. Skystais tapetais sienų paviršius reikia pradėti dengti nuo kampų, durų angų ir angokraščių.
4. Stenkitės išnaudoti visą paruoštą skystųjų tapetų kiekį.

ŽINGSNIS 5 - SKYSTŲJŲ TAPETŲ DŽIOVINIMAS
1. Po skystųjų tapetų užtepimo ant pagrindo reikėtų pasirūpinti, kad patalpoje vyktų intensyvi oro cirkuliacija.
Tam galima panaudoti ventiliatorių arba tiesiog dažnai vėdinti kambarį, pradarant langus. Taip iš tapetų greičiau
pasišalins drėgmė ir jie greičiau išdžius.
2. Tapetai visiškai išdžiūsta po 24 valandų.

DĖMĖSIO!!!
Skystieji tapetai PolDecor gaminami iš natūralių žaliavų,

Oﬁcialus POLDECOR atstovas Lietuvoje

todėl skirtingų partijų atspalviai ir tekstūros gali šiek tiek skirtis.

UAB „ELANAS“

Rekomenduojame užsakinėti visą reikiamą kiekį skystųjų tapetų.

El. paštas: info@elanas.lt, Tel.: +370 611 47 471

Nesilaikant instrukcijos gamintojas neatsako už sugadintus PolDecor skystus tapetus

www.poldecor.lt

