
Tile Art

1  Alustan valmistelu
 Alustan on oltava kantava, pysyvästi 

kuiva, puhdas, tasainen, pölytön, öljytön ja 
rasvaton. Epätasaiset kohdat voi tasoittaa 
pohjusteaineella.

2  Ilmastoon sopeutuminen
 Säilytä seinälaattoja ennen asennusta 48 

tuntia huonelämpötilassa siinä tilassa, jossa 
niitä aiotaan käyttää.

3  Materiaalin määrän määrittäminen
 Mittaa seinä, jotta voit määrittää tarvittavan 

materiaalin määrän. Laske lisäksi 10 % 
leikkuujätettä. Kauniimman asennuskuvion 
saat, kun sekoitat laattoja useista eri 
pakkauksista.

Huomio: d-c-wall® Tile Art -seinälaatat ovat puhtaasti koristeellinen 
tuote, eikä niillä ole rakennusteknistä tarkoitusta. Märkätiloissa ja 
roiskevesialueilla seinälaattoja saa käyttää vain sellaisilla alustoilla, jotka 
vastaavat sillä hetkellä voimassa olevia rakennusmääräyksiä koskien 
sisätilojen tiiviyttä.

Vaihe 1: Valmistelut

Käsittelyopas

8  Seuraavan rivin ensimmäisen laatan 
asennus

 Aloita taas vasemmalta. Työnnä seinälaatta 
ylhäältä alas tiukasti alapuolella olevan 
seinälaatan ponttiin.

 Huomio: Jos syntyy ristisauma, on 
varmistettava, että seinälaatat lukittuvat 
kunnolla toisiinsa.

9  Seuraavan rivin asennus
 Työnnä seinälaatta oikealta vasemmalle 

tiukasti edellisen laatan ponttiin.
 Työnnä seinälaatta sen jälkeen tiukasti 

ylhäältä alas alapuolella olevan seinälaatan 
ponttiin.

10  Reunan päättäminen
 Jotta saat puhtaan reunan päätöksen, 

katkaise ponttiprofiili mattoveitsellä tai 
metallisahalla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää 
kaupasta saatavaa päätösprofiilia. Sen 
korkeuden tulee olla 0,6 cm. Tiivistä reunat 
märkätiloissa PVC:lle soveltuvalla silikonilla 
ja tuuleta tila sen jälkeen perusteellisesti.

 Saumoja ei tarvitse tasoittaa.

7  Laattojen reuna-alueiden leikkaaminen
 Leikkaa seinälaattojen reuna-alueet 

mattoveitsellä tai metallisahalla. Tee 
seinälaatan alaosaan viivaimen avulla reunaa 
pitkin kaksi-kolme kertaa viilto ja katkaise 
laatta sen jälkeen reunan yli.

6  Ensimmäisen rivin asennus
 Työnnä seuraava seinälaatta oikealta 

vasemmalle tiukasti edellisen seinälaatan 
ponttiin. Varmista, että seinälaatat lukittuvat 
ylhäältä ja alhaalta kunnolla toisiinsa.

4  Liiman levittäminen
 Levitä kaupasta saatavaa dispersioliimaa 

tasaisesti ja mahdollisimman suurelle 
alueella seinälaattojen taustapuolelle.

5  Ensimmäisen laatan kiinnittäminen
 Aloita asennus alhaalta vasemmalta.
 Varmista, että pontti osoittaa ylös ja 

oikealle. Varmista vesivaa‘alla, että 
liimaat seinälaatan seinään suoraan. 
Paina seinälaatta tiukasti seinään. Poista 
liimatahrat heti puhtaalla vedellä.

 Vihje: Pyöritä käyttämätöntä maalitelaa 
seinälaattojen yli, jotta saat painettua ne 
tasaisen tiukasti kiinni seinään.

Vaihe 2: Laattojen asennus
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11  Helppo puhdistus
 Puhdista seinälaatat vedellä ja miedolla puh-

distusaineella. Katso tarkempia puhdistusoh-
jeita erillisistä hoito-ohjeista.

Vaihe 3: Puhdistus

Ohjeita: soveltuu käytettäväksi sisätilassa. Ei saa asentaa avoimen liekin 
sisältävän kaasulieden yhteyteen. Jos kyseessä on seinäasennus tulisijojen 
tai kaakeliuunien läheisyydessä, on noudatettava 80 cm:n vähimmäisetäi-
syyttä.

Voit puhdistaa seinälaatat kostealla, 
pehmeällä ja hankaamattomalla liinalla. 
Tarvittaessa pesuveteen voi lisätä mietoa 
kodin puhdistusainetta (astianpesuainetta).
Suuremmat likatahrat (esim. kahvi tai 
punaviini), on pestävä mahdollisimman nopeasti 
vedellä, mahd. lisäämällä kaupasta saatavia, 
hankaamattomia kodin puhdistusaineita. 
Tahrojen ei saa antaa kuivua.

Pinttyneet tahrat, erityisesti roiskunut rasva, 
voidaan harjata pois 30-prosenttisella, 
lämpimällä suopaliuoksella pehmeän tiski- tai 
kynsiharjan avulla.
Kalkkikerrostumien seurauksena pinnalle 
syntyvät tahrat voidaan käsitellä lisäämällä 
kaupasta saatavia kylpyhuoneen 
puhdistusaineita ja erilaisia 
kalkinpoistoaineita.

Puhdistussuositus

Lisäksi on huomattava, että kyseiset 
puhdistusaineet eivät kuivu pidemmän 
ajan kuluessa ja ne on huuhdeltava pois 
puhtaalla vedellä suositeltavan vaikutusajan 
jälkeen. Luotettavia kodin puhdistusaineita, 
kuten väkietikkaa, ei saa käyttää pelkästään 
tai laimentamattomana. Suosittelemme 
laimentamaan vedellä suhteessa 1 osa 
väkietikkaa – 10 osaa vettä.

Kun käytät kaupasta saatavia kodin 
puhdistusaineita, huomaa, että et käytä 
voimakkaasti värjättyjä puhdistusaineita 
laimentamattomina tai väkevinä, koska 
kyseiset väriaineet voivat myös jättää jäämiä.
Höyrysuihkulaitteet, painepesurit, 
puhdistussienet ja teräväreunaiset esineet 
tai hankaavat apuvälineet, kuten teräsvilla 
yms., eivät sovellu seinälaattojen puhdistukseen. 
Ne eivät myöskään kestä orgaanisia liuottimia, 
joita ovat esim. tinnerit, kynsilakanpoistoaineet, 
muovin puhdistusaineet, joissa on osana 
orgaanisia liuottimia, kuten asetoni ja/tai 
asetaatit (etikkahapon esterit) tai laimentamaton 
sprii.

Tärkeää:
Noudata aina kaikkien puhdistusaineiden 
yhteydessä kyseisen valmistajan 
väkevyyssuosituksia.
Muovin puhdistusaineiden / erityisten 
puhdistusaineiden yhteensopivuus on joka 
tapauksessa testattava etukäteen kohdasta, 
joka ei ole näkyvissä!

Omat tietomme antavat ymmärtää ärsytyksen 
esiintymistä mahdollisen käytön yhteydessä. Ne 
laadittiin käytännön kokemusten perusteella, ne 
eivät vaadi täydellisyyttä eikä niihin liity takuuta.
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