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KARTA INFORMACYJNO - TECHNICZNA

tapetomatr® wallswork® tapety z winylu na tkaninie z włókna poliestrowego
przeznaczone do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni ścian i sufitów narażonych na duże obciążenia mechaniczne i intensywne
użytkowanie.

OPIS PRODUKTU
Zastosowanie

Poprzez odpowiedni dobór tekstury tapety, i techniki nakładania końcowego materiału powłokowego, można otrzymać
szereg atrakcyjnych, indywidualnych rozwiązań o zróżnicowanych właściwościach. Tapeta z PVC na tkaninie
poliestrowej pn. Extreme Seamless Silk Vinyl posiada teksturę chropowatą, imitującą tkaninę sznurkową nadającą
powierzchni atrakcyjności i indywidualnego charakteru. Przeznaczona do przyklejania do ścian wewnętrznych,
zewnętrznych lub sufitów. Specjalny produkt

Do powłok o wysokiej jakości w szczególności wielkoformatowej

Nadaje się do zakrywania rys klasy A + B • Nie kurczy się i nie rozciąga,

bardzo dobre układanie tapety,

Do usuwania ze ścian na sucho

Właściwości

Spoiwo

Dostępne rodzaje

Wielkość opakowania

■ Posiada jednorodny, wyraźny wygląd
■ Wysoce odporna na wilgoć i bezpieczna w obróbce
■ Nie pęcznieje pod wpływem wody
■ Odporna na korozję biologiczną,
■ Stabilna wymiarowo
■ Mostkuje rysy Właściwości Spoiwo Klasyczne z włókna poliestrowego
■ Reakcja na ogień: B-s1,d0
■ Emisja formaldehydów : Spełnia wymagania
■ Emisja monomeru chlorku winylu: Spełnia wymagania
■ Rodzaj powłoki: PVC
■ Wytrzymałość osnowy na rozciąganie: 1200/1200 N/50 mm DIN EN ISO 142/V1, DIN 53354
■ Wytrzymałość osnowy na rozerwanie: 130/80 N DIN 53363
■ Odporność na zimno: -20 st. C
■ wytrzymałość cieplna: + 70 st. C
■ Odporność na światło: >6
■ Odporność na pękanie: < 100000 x
■ splot: L 1/1 Tkanina z włókna poliestrowego
■ Gramatura: 350 G/m2
■ wydruk: Tusze HP Latex skład : Woda: 70-80 %, 2-pyrrolidone: < 20 % , Podstawiony diol: <10 %
Pigment: <2,5 %, nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska.
■ wyjątkowa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, uderzenia mechaniczne itp. ).
rodzaj
tekstura
gramatura
wymiary
Raport/wymiary
fototapeta
Drobna sznurkowa
350 G/m2
Wys. 310 cm Szer. Do 4500 cm
Foto, wektor/wzór
spersonalizowany
tapeta
Drobna sznurkowa
350 G/m2
Dł. rolki do 4500 cm szer. 75 cm
Wektor/ wzór
spersonalizowany
fototapeta
W jednej roli nawiniętej na gilzie tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 310 cm oraz długości do
4500 cm / wymiar spersonalizowany
tapeta
W rolkach o szerokości 70 cm i długości stanowiącej wielokrotność wysokości tapetowanej ściany /
wymiar spersonalizowany

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoża: Powierzchnie wewnętrzne z tynkami mineralnymi grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV, płyty gips-kartonowe, płyty
gipsowe, powierzchnie.
Przygotowanie podłoża : Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Zalecany klej do tapet ■ Wallfix contract prod. KBM - http://www.kbm.com.pl/8/Kleje_gotowe
Zalecany środek gruntujący: do wzmacniania powierzchni tapetowanych ścian ■ MULTI GRUNT prod. KBM
Instrukcja przyklejania
Proszę przestrzegać: Mimo dokładnej kontroli jakości nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych braków. Przed zastosowaniem należy
sprawdzić jakość produktu oraz dostarczoną ilość. Przed przycięciem brytów sprawdzić pod kątem błędów (również przy obróbce za pomocą
urządzenia do nakładania kleju). W przypadku widocznych braków następuje zwrot pieniędzy lub wymiana towaru. Inne koszty nie są zwracane.
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Podłoże: Ze względu na prawie gładką powierzchnię tapety należy bardzo starannie przygotować podłoże. Podłoże musi być suche, czyste,
twarde, lekko chłonne i gładkie. Usunąć należy stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża wygładzić masą szpachlową
zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem niezawierającym rozpuszczalnika.
Klej: Do klejenia używać kleju do tapet ciężkich np. Wallfix contract prod. KBM lub porównywalnego. Należy przestrzegać również wskazówek
producentów dotyczących obróbki.
Nakładanie kleju:
■ Tapety nie smarować klejem. Równomiernie nałożyć
■ klej na ścianę na szerokość brytu,
■ po czym nakładać przycięte, suche bryty tapety (technika nakładania kleju bezpośrednio na ścianę).
Nakładanie wałkiem:
■ Klej nanieść równomiernie wałkiem o długości włosa 18 mm i zależnie od panujących warunków temperaturowych na szerokość 1-2 brytów.
■ Uwaga! Należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie kleju aby uniknąć złego wyglądu powierzchni tapety.
Obróbka: tapety i fototapety marki „tapetomat” i „wallswork” przyklejać pionowo na styk. Miękką szczotką tapeciarską lub gumowym wałkiem
wygładzić pęcherzyki powietrza i docisnąć. Nadmiar tapety przy suficie, listwach przypodłogowych, oknach itd. docisnąć do krawędzi szpachelką z
tworzywa i odciąć nożykiem do tapet. Podwójne cięcie wykonywać specjalnym nożem, tzw. nożem ze stopką dystansową. Nie przyklejać tapety na
zakładkę. Natychmiast usuwać resztki kleju z powierzchni tapety.
Osadzanie/klejenie tapety: Tapety możemy przyklejać na dwa sposoby, poprzez nakładanie kleju na ścianę lub nakładanie kleju na przygotowane
bryty tapety. Dla obu sposobów obowiązują poniższe uwagi i wskazówki:
■ Aby uniknąć różnic w fakturze nie nakładać tapety na jednej ścianie w odwrotnym kierunku lub drugą stroną
■ zaleca się klejenie na styk.
■ Uwaga! W obszarze styku bryty muszą stykać się ze sobą, tak aby nie powstawały wybrzuszenia.
■ Ważne! Na wysokości oczu należy koniecznie zwrócić uwagę na dopasowanie w poziomie wzoru, tak aby nie powstał "efekt zamka
błyskawicznego".
■ Niektóre typy tapety posiadają raport, należy zwrócić w trakcie klejenia uwag na dopasowanie wzoru.
■ Przyklejone bryty należy docisnąć szpachlą do tapet lub odpowiednim wałkiem, tak aby usunąć pęcherzyki powietrza. Naddatki kleju należy
usunąć za pomocą odpowiedniej szpachli podczas przyklejania krawędzi tapety.
■ Wskazówka! Na narożnikach zewnętrznych przyklejać bryty z przynajmniej 10 cm zakładem poza krawędź , aby zapewnić mocniejsze osadzenie
tapety na krawędzi
Suszenie: Podczas schnięcia tapety zwracać uwagę na to, by pomieszczenie było wietrzone. Unikać przeciągów!
Usuwanie: Przy późniejszych remontach tapeta jest całkowicie usuwalna na sucho. Usuwanie: Tapety z winylu można utylizować z pozostałymi
odpadami.

WSKAZÓWKI





Wady produktu: Przed opuszczeniem fabryki tapeta jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji
sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tapety i rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości.
Tego typu usterki nie stanowią podstawy do reklamacji. Podczas przycinania pasów należy na bieżąco kontrolować jakość tapety. Po
przyklejeniu ponad 3 bryty reklamacje nie będą uwzględniane. Zewnętrzna strona na rolce jest stroną wierzchnią. Aby uniknąć różnic w
teksturze nie nakładać tapety na jednej ścianie w odwrotnym kierunku lub drugą stroną. W wypadku reklamacji należy okazać tapetę
lub etykietę rolki z numerem kontrolnym i nr artykułu.
Produkty spersonalizowane: Tapety i fototapety tzw. spersonalizowane, tzn. wyprodukowane wg wymiarów i wg wybranego przez
Zamawiającego projektu (wzoru) nie podlegają zwrotowi jak inne produkty zamawiane przez internet lub poza sklepem stacjonarnym.
Wyjątkiem są tapety posiadające wady fabryczne w zakresie, uniemożliwiającym ich użycie.
Utylizacja: zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania
wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt
z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem. Doradztwo
techniczne Doradztwo techniczne: Tel. 815360233 lub 605602624 email: info@tapetomat.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________
Karta informacyjno-techniczna855, stan na sierpień 2017 Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych
doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną
odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i
zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.
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