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FISA TEHNICA d-c-wall CERAMICS - TAPET PENTRU BUCATARIE / BAIE / DIVERSE ALTE
SPATII

Produs laminat cu partea imprimata pe exterior.
Produsul este ambalat la rola.
Fiecare rola este ambalata individual in cutie de carton.
Rola este etichetata separat.
Fiecare ambalaj al rolei este etichetat pe partea din fata cu toate informatiile tehnice ale produsului.
Dimensiune rola: 0.675 x 20 M
Greutate mp: 0.222 g/ mp
Greutate totala: 4520 g/ rola
Diametrul interior al rolei: 3 cm
Diametrul exterior al rolei: 14 cm
Instructiuni de aplicare:

Pregatirea suprafetelor pe care se aplica acest produs:
Suprafetele (placile de rigips, cimentul, faianta existenta sau peretii pe care se aplica produsul
Ceramics) ar trebui sa fie în mod ideal netede, solide, uscate si fara crapaturi sau gauri. Suprafetele
care nu sunt netede trebuie corectate prin utilizarea unui material de umplere adecvat ( de exemplu
Metylan pentru suprafete absorbante ).
Aplicarea adezivului.
Pentru suprafetele absorbante, cum ar fi cimentul sau gips-cartonul, utilizați un adeziv normal
pentru tapet greu din vinyl ( de exemplu Metylan Special ). Aplicati adezivul pe bucata de tapet
taiata, impaturiti-o aducand marginile exterioare spre mijloc si lasati-o să absoarba adezivul timp de
aproximativ 10 minute.
Pentru suprafetele neabsorbante, cum ar fi suprafetele tratate cu ulei sau vopsite, utilizati adezivul
de dispersie comercial obisnuit ( de exemplu Ovalit S ). Umeziti partea din spate a bucatii de tapet
cu apa, lasati-o sa se inmoaie timp de aproximativ 10 minute si apoi aplicati adezivul pe perete in
zona destinata bucatii taiate.
Respectati intotdeauna instructiunile de aplicare furnizate de producatorul adezivului.

Aplicarea pe perete a tapetului Ceramics:
Taiati prima bucata din rola, plasand inceputul modelului in partea de sus si permitand o usoara
suprapunere in partea de jos.
Aplicati prima bucata de tapet, pornind de la tavan, si asigurati o aliniere verticala. Taiati
urmatoarele bucati astfel incat sa asigurati alinierea modelului bucatilor taiate, cu suprapunerea
necesara din partea superioara si inferioara si aplicati-o langa bucata de tapet lipita anterior dupa
aplicarea adezivului. Evitati rosturile din coltul camerei.
Atentie: Resturile de adeziv se indeparteaza imediat cu apa curata!
Sigilarea
In incaperile care sunt supuse umezelii, este esential să se asigure că toate marginile si imbinarile
sunt etansate cu silicon sanitar. Acest lucru impiedica patrunderea umezelii sub suprafata acoperita
de tapet. Cand ați terminat, asigurati-va ca incaperea este bine ventilata!
Intretinerea
Curatarea tapetului se poate face foarte usor, deoarece acesta este impermeabil. Curatarea poate fi
efectuata, de exemplu, cu agenti de curatare lichizi comerciali usori, sapun sau alti detergent
similiari. Dupa aceea clatiti delicat si cu atenție peretele cu apa curata.
Atentie: Evitati intotdeauna contactul produsului Ceramics cu acetona, solventi de curatare și
caldura directa!
Inlocuirea
Inlocuirea tapetului Ceramics chiar si dupa mai multi ani se face foarte usor indepartand suprafata
din PVC, separandu-o de hartia suport intr-un colt superior sau inferior și tragand-o in stare uscata
de pe hartie. Stratul de hartie care ramane pe perete este o suprafata ideala pentru o activitate de
tapetare ulterioara.

