Tile Art
Bearbeidingsanvisning
Fase 1: Forberedelser
1 Forberede underlaget
Underlaget må være bærende, helt
tørt, rent, plant, støv-, olje- og fettfritt.
Ujevnheter kan utlignes med en
sparkelmasse.

16 – 23°C
48 h

Pass på: Veggflisene d-c-wall® Tile Art er et rent dekorativt produkt, og
har ikke noen bygningsteknisk funksjon. I våte områder og områder utsatt
for vannsprut, skal veggflisene kun legges på et underlag som er i henhold
til de aktuelle, gjeldende byggeforskriftene med hensyn til tetthet.

2 Akklimatisering
Lagre veggflisene før legging i 48 timer ved
romtemperatur i rommet der de skal brukes.
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3 Bestemme materialmengde
Mål opp veggen din, for å bestemme
nødvendig mengde materiale. Beregn 10 %
ekstra for skred. For et finere leggeblide,
bland fliser fra flere pakninger.

Fase 2: Legging av flisene
4 Påfør lim
Påfør et vanlig dispersjonslim jevnt og
mest mulig over hele flaten på baksiden av
veggflisen.

5 Sett på første flis
Start nede til venstre med leggingen.
Pass på at fjæren peker oppover og mot
høyre. Forsikre deg ved hjelp av en vater,
om at veggflisen limes vannrett på veggen.
Trykk veggflisen fast på veggen. Fjern
limflekker umiddelbart med rent vann.
Tips: Kjør over veggflisene med en ubrukt
malerull, for å trykke de jevnt mot veggen.

6 Legg første rad
Skyv de neste veggflisene fra høyre
mot venstre fast i fjæren på den forrige
veggflisen. Pass på at veggflisene oppe og
nede er helt kant i kant.

7 Skjær til flisene i kantområdet
Skjær til veggflisene i kantområdene med
en kuttekniv eller en metallsag. Riss opp
undersiden av veggflisen ved hjelp av en
linjal langs kanten to til tre ganger, og brekk
deretter av flisen over kanten.

8 Legg første flis til neste rad
Start igjen til venstre. Skyv veggflisene
ovenfra og nedover fast i fjæren på
veggflisen under.
Pass på: Hvis det oppstår en kryssfuge, må
du passe på at veggflisene ligger kant i kant.

9 Legg neste rad
Skyv veggflisene fra høyre mot venstre fast i
fjæren på den forrige flisen.
Skyv deretter fast veggflisene ovenfra og
nedover i fjæren på veggflisen under.
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10 Kantavslutning
For en ren kantavslutning deler du
fjærprofilen med en kuttekniv eller en
metallsag. Alternativt kan du bruke vanlige
avslutningsprofiler. Disse skal ha en høyde
på 0,6 cm. Forsegl kantene i våtrom med et
silikon som er egnet for PVC og luft deretter
rommet godt ut.
Det er ikke nødvendig med noen fuging.
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Fase 3: rengjøring
11 Enkel rengjøring
Rengjør veggflisene med vann og et mildt
rengjøringsmiddel. Mer nøyaktig informasjon om rengjøring finner du i de separate
pleieinstruksjonene.

Merk: egnet for bruk innendørs. Ingen installasjon i sammenheng med
gasskoketopper med åpen flamme. Ved vegginstallasjoner i nærheten av
varmeovner eller kakkelovner, må man overholde en minimumsavstand på
80 cm.

Rengjøringsanbefaling
Veggflisene kan rengjøres med en fuktig, myk
og ikke skurende klut. Ev. kan man tilsette
et mildt hudholdningsrengjøringsmiddel
(oppvaskmiddel) i vaskevannet.
Grov tilsmussing (som f.eks. kaffe eller rødvin),
skal snarest mulig vaskes av med vann, ev.
med tilsetning av vanlig, ikke skurende
husholdningsrengjøringsmiddel. Flekker må ikke
få tørke inn.

Viktig:
Overhold alltid anbefalt konsentrasjon fra
produsenten ved alle rengjøringsmidler.
Plastrengjøringsmiddel/
spesialrengjøringsmiddel må i alle tilfeller
testes for kompatibilitet først, på et ikke
synlig sted!

Ved bruk av vanlige
husholdningsrengjøringsmidler, pass på at
ikke noe kraftig farget rengjøringsmiddel,
ufortynnet eller konsentrerte brukes, da disse
fargestoffene eventuelt kan etterlate rester.
Dampvasker, høytrykksspyler, viskesvamper
og skarpkantede gjenstander eller
slipende hjelpemidler som stålull el.
er ikke egnet for rengjøring av veggfliser.
De er heller ikke bestandig mot organiske
løsemidler som fortynninger, neglelakkfjerner,
plastrengjøringsmiddel med andeler av
organiske løsemidler som aceton og/eller
acetater (eddiksyreester) eller ufortynnet sprit.

Våre angivelser gir forslag til mulige
anvendelser. De ble utarbeidet på grunnlag av
praktisk erfaring, og vi hevder ikke at de er være
komplette, og de blir gitt uten garanti.

NO/06.2019 / K392-6286

Hardnakkede flekker, spesielt fettsprut,
kan børstes av med en 30 %, varm
smøresåpeoppløsning med hjelp av en myk
oppvaskbørste.
Flekker som oppstår på overflaten, på
grunn av kalkavleiringer, kan behandles ved
hjelp av vanlige baderengjøringsmidler,
kalkfjerningsmiddel eller avkalkingsmiddel.

I tillegg må man passe på at dette
rengjøringsmidlet ikke tørker inn over lang
tid, og at det etter anbefalt virketid skylles av
med rent vann. Kjente husholdningsmidler som
eddik-essens, skal ikke brukes verken rent eller
fortynnet. Vi anbefaler en fortynning med vann i
forholdet 1 del eddik-essens – 10 deler vann.
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