Атрактивна имитация на плочки за Вашите стени

Атрактивна имитация на плочки за

Подготовка на стената
d-c-wall® ceramics
може да се постави върху стени
или плочки които са гладки,
твърди, сухи, без пукнатини и
дупки. Запълнете или премахнете
неравностите с подходящи
инструменти и материали.

Вашите стени
Със стенната облицовка d-c-wall® ceramics ще
придадете на стената изискан вид и удобството
при почистване, каквито предлагат истинските
керамични плочки. Миещата се, устойчива на
износване стенна облицовка, се обработва като
тапет (виж инструкцията), защитава от водни
пръски и е ефектна имитация на огледално
бляскави керамични плочки в кухнята, банята
или пералното помещение. Така без особено
голям разход на време и средства ще постигнете
висококачествения автентичен ефект на
керамичните плочки. Със стенните облицовки
d-c-wall® ceramics ще забравите напълно за
мръсотията и нервите, свързани с поставянето
на истински керамични плочки. Ако търсите
атрактивния визуален ефект на керамичните
плочки, които да поставите сами, тогава d-c-wall®
ceramics са предпочитаният избор.

Инструкции за полагане

Преди

Нанасяне на лепилото
За хигроскопични основи, като
напр. бетон или гипсокартон, да
се използва универсално лепило
за по-дебели тапети (например
Metylan spezial). Нанесете
лепилото на ивицата, нагънете
и оставете лепилото да попие
около 10 минути.
За нехигроскопични основи,
като напр. маслено или лаково
покритие, да се използва
универсално дисперсионно
лепило (напр. лепило Ceramics).
Нанесете лепилото на обратната
страна на ивицата.
Задължително спазвайте
указанията за употреба на
производителя на лепилото.
Полагане на d-c-wall® ceramics
Поставете първата дължина от
тапета d-c-wall® ceramics, като
се лепи отгоре надолу. Измерете
и нарежете следващите
дължини.
Внимание: много важно е да
се внимава за напасването на
дизайна. Препоръчва се при ъгли
да се използват цели ленти и да
се избягват снадки. В случай,
че на лицевата страна на тапета
попадне лепило, то незабавно
трябва са се почисти с вода.

След това

Инструкции за полагане
Запечатване
В помещенията, в които е
вероятно върху d-c-wall®
ceramics да попадне вода е
много важно всички ръбове
и места, където две ленти
се съединяват да са добре
запечатани с неутрален/
прозрачен силикон, който ще
предотврати проникване на
влага под тапета. След поставяне
на силикона добре проветрете
помещението.
Почистване и поддръжка
Тапетите от колекция
d-c-wall® ceramics са
водоустойчиви, което ги
прави лесни за почистване
и поддръжка. Почистването
може да се извършва със
сапунена вода или с обикновен,
неагресивен почистващ
препарат. След това стената се
измива само с чиста вода.
Внимание: да се пази от
директен огън, ацетон и
всякакъв друг вид разредители
на бензинова основа!
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Отделяне на формалдехид

премина

Тежки метали и
определени елементи

премина

Винилхлорид - мономер
(ВХМ)

премина

Звукопоглъщаемост

Характеристики неопределени

Съпротивление на
топлопропускливост

Характеристики неопределени

Смяна
Дори след много години d-cwall® ceramics може лесно да
се отсрани от повърхността, на
която е поставен. Отстранете
горния слой от основата.
Хартиената основа остава на
стената и е идеална основа за
следващи тапети.
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ceramics

Дизайни

Дизайни

Дизайни

Ancona blau

Ancona grau

Wave

270-0154

270-0155

270-0165

67,5 cm × 20 m

Savona
270-0156

Hexagon grau

Hexagon blau

Cremona

270-0163

270-0164

270-0150

67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

Stone wall grau

Stone wall sand

Prato

270-0161

270-0162

270-0153

67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

Carrara
67,5 cm × 20 m

270-0157

270-0151

67,5 cm × 20 m

270-0158

270-0167
270-1001

67,5 cm × 20 m

270-0170
270-1004

270-0166
270-1000

67,5 cm × 20 m
67,5 cm × 4 m

Asmant
67,5 cm × 20 m
67,5 cm × 4 m

Riasan

270-0168
270-1002

67,5 cm × 20 m
67,5 cm × 4 m

Simenta
67,5 cm × 20 m
67,5 cm × 4 m

270-0169
270-1003

67,5 cm × 20 m
67,5 cm × 4 m

ceramics Kleber

Caserta
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

Bato

Salerno
67,5 cm × 20 m

Tisa

67,5 cm × 20 m

270-1098

750 g

ceramics

