
Tile Art

Marble Romeo  

Black   270-2001

Standard Tile  

Alpin White  270-2002

Plank Riviera Oak  

Mountain   270-2006

Standard Tile Concrete  

Grey  270-2004

Plank Sheffield Oak  

Pearl Grey  270-2008

Marble Romeo

Polishwhite  270-2000

Standard Tile  

Gravel   270-2003

Plank Pino Aurelio  

White   270-2007

Standard Tile Oxid  

Stone Grey  270-2005

30 cm

30 cm

30 cm
15 cm

60 cm 60 cm

Muotoilu ja toiminta täydellisessä sopusoinnussa

d-c-wall® Tile Art t on nimeltään uusi, kevyt 

seinälaatta. Se on Tee-se-itse-tuote, jonka avulla 

jokainen voi laatoittaa seiniä muutamalla toimenpiteellä 

ja ilman likaa ja sähkötyökaluja – olipa kyseessä 

keittiö, eteinen tai kylpyhuone. Vinyylivaahdosta 

valmistetun laatan pinta on erittäin kestävä ja pysyvä. 

d-c-wall® Tile Art muistuttaa ulkonäöltään ja 

kosketuspinnaltaan aitoja seinälaattoja. Tätä vaikutusta 

tukee Micro-V-sauma, joka muodostuu laatoituksen 

yhteydessä automaattisesti. Kevyt paino sekä ura- ja 

ponttijärjestelmä helpottavat asennusta todella paljon. 

Näin ollen voit hyödyntää d-c-wall® Tile Art -tuotteilla 

helposti seinäsi ja muotoilla ne yksilöllisesti.

MARMORISET LAATAT 
tuovat seinään luonnollista 
tyylikkyyttä

BETONISILLA seinälaatoilla luot nykyaikaisen suurkaupunkitunnelman

Luonnolliset PUISET seinälaatat luovat tilaan viihtyisän kodikkaan tunnelman
Ylevä 
ulkomuoto

Urban Chic –
Muodikas tunnelma 
kohtaa hillityn 
huolimattomuuden

Eloisuutta 
ja kauneinta 
sopusointuisuutta
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Manufacturer: 
Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1 · 74679 Weißbach · Germany 

Unique identification code of the product-type: 
LE270-02/2019, d-c-wall Tile Art

Construction product covered by a harmonised standard: EN 
15102:2011-12

Application: Decorative wall coverings for indoor use

Notified Body: 1658

Essential characteristics Declared performance
Fire protection Class E
Formaldehydemission Undetectable
Heavy metals and certain elements  Requirements fulfilled

* Information sur le niveau 
d‘émission de substances volatiles 
dans l‘air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Koristeelliset seinälaatatFI
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d-c-home® on Konrad 
Hornschuch AG:n tavaramerkk
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: 07947 81-0
info@hornschuch.de
www.d-c-home.com

K392-6295

Käsittelyopas

Tarvittavat työkalut: viivain, 
mattoveitsi, lyijykynä, 
mittanauha, sivellin, liima

Alustan on oltava kantava, 
pysyvästi kuiva, puhdas, tasainen, 
pölytön, öljytön ja rasvaton.
Epätasaiset kohdat voi tasoittaa 
pohjusteaineella.

Levitä kaupasta saatavaa 
dispersioliimaa tasaisesti 
ja mahdollisimman suurelle 
alueella seinälaattojen 
taustapuolelle.

Liimaa seinälaatat seinään. 
Työnnä seinälaatta oikealta 
vasemmalle tiukasti edellisen 
seinälaatan ponttiin. Varmista, 
että seinälaatat lukittuvat 
ylhäältä ja alhaalta kunnolla 
toisiinsa.

Työnnä seinälaatta oikealta 
vasemmalle tiukasti edellisen 
laatan ponttiin. Työnnä 
seinälaatta sen jälkeen tiukasti 
ylhäältä alas alapuolella olevan 
seinälaatan ponttiin.

Puhdista seinälaatat vedellä 
ja miedolla puhdistusaineella. 
Katso tarkempia puhdistusohjeita 
erillisistä hoito-ohjeista.


