Tile Art
Monteringsanvisningar
Fas 1: Förberedelser
1 Förbereda underlaget
Underlaget måste vara bärkraftigt,
permanent torrt, rent, jämnt och fritt
från damm, olja och fett. Ojämnheter kan
åtgärdas med spackel.

16 – 23°C
48 h

Obs! Väggplattorna d-c-wall® Tile Art är enbart en dekorativ produkt och
har ingen byggteknisk funktion. I våtutrymmen och andra utrymmen med
stänkvatten får väggplattorna endast användas på sådana underlag som
uppfyller de gällande byggföreskrifterna för täthet av inomhusutrymmen.

2 Acklimatisering
Förvara väggplattorna vid rumstemperatur
i rummet där de ska användas i 48 timmar
innan de sätts.
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3 Bestämma materialmängden
Mät väggen för att bestämma
materialmängden. Räkna med 10 % spill.
Blanda plattor ur flera förpackningar för ett
snyggare resultat.

Fas 2: Sätta plattorna
4 Applicera lim
Applicera vanligt dispersionslim jämnt och
så heltäckande som möjligt på baksidan av
väggplattan.

5 Sätta den första plattan
Börja plattsättningen nere till vänster.
Tänk på att fjädern ska vara uppåt och
åt höger. Kontrollera med hjälp av ett
vattenpass att plattan sitter rakt på väggen.
Tryck fast plattan på väggen. Torka genast
bort limfläckar med rent vatten.
Tips: Rulla över väggplattorna med en
oanvänd roller för att trycka fast dem jämnt
på väggen.

6 Sätta första raden
Skjut nästa plattan från höger till vänster så
att den fäster i fjädern på den föregående
plattan. Se till att plattorna ligger kant i kant
upptill och nedtill.

7 Skära till plattor i kanten
Skär till väggplattorna i kanten med en
mattkniv eller en bågfil. Ritsa nederkanten
av väggplattan två eller tre gånger med en
linjal och bryt sedan av plattan över kanten.

8 Sätta första plattan i nästa rad
Börja från vänster igen. Skjut plattan
uppifrån och ner så att den fäster i fjädern
på plattan nedanför.
Obs! För att få till kryssfogar måste du vara
noga med att plattorna ligger kant i kant.

9 Sätta nästa rad
Skjut plattan från höger till vänster så att
den fäster i fjädern på den föregående
plattan.
Skjut sedan plattan uppifrån och ner så att
den fäster i fjädern på plattan nedanför.
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10 Kantavslutning
För en ren kantavslutning skär du av
fjäderprofilen med en mattkniv eller en
bågfil. Alternativt kan du använda vanliga
kantprofiler. De ska ha en höjd på 0,6 cm.
Försegla kanterna i våtutrymmen med
silikon som är lämpligt för PVC och vädra
sedan ut ordentligt. Ingen fogning krävs.
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Fas 3: Rengöring
11 Enkel rengöring
Rengör väggplattorna med vatten och ett
milt rengöringsmedel. Mer detaljerade
rengöringsanvisningar finns i de separata
skötselanvisningarna.

Obs! Avsedda för inomhusbruk. Får inte installeras tillsammans med gasspisar med öppen låga. Vid vägginstallationer i närheten av värmekaminer
eller kakelugnar måste ett minimiavstånd på 80 cm säkerställas.

Rengöringsrekommendation
Väggplattorna kan rengöras med en fuktig,
mjuk trasa som inte repar. Vid behov kan
milt rengöringsmedel (diskmedel) tillsättas
i vattnet.
Grövre smuts (t.ex. kaffe eller rödvin) ska
tvättas av så snart som möjligt med vatten
och eventuellt en vanlig, icke-slipande
hushållsrengöringsprodukt. Låt inte fläckar torka
in.

Om du använder vanliga
hushållsrengöringsprodukter ska du undvika
outspädda eller koncentrerade, kraftigt
färgade rengöringsmedel eftersom sådana
färgämnen också kan efterlämna fläckar.
Ångtvättar, högtryckstvättar,
mirakelsvampar och vassa föremål eller
slipande produkter som stålull eller
liknande är inte lämpliga för att rengöra
väggplattorna. De är inte heller beständiga mot
organiska lösningsmedel som förtunningsmedel,
nagellacksborttagning, plastrengöringsmedel
som innehåller organiska lösningsmedel som
aceton och/eller acetater (ättiksyraestrar) och
outspädd alkohol.

Viktigt:
Följ alltid tillverkarens
koncentrationsrekommendationer för alla
rengöringsmedel.
Plast-/specialrengöringsmedel måste alltid
först testas på ett ställe som inte syns!
Våra anvisningar utgör rekommendationer på
möjliga tillämpningar. De har sammanställts
utifrån praktiska erfarenheter, gör inget anspråk
på att vara uttömmande och utgör ingen garanti.
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Envisa fläckar, framför allt fettstänk, kan
avlägsnas med hjälp av 30-procentig, varm
såpalösning och en mjuk diskborste eller
nagelborste.
Fläckar som uppstår på ytan till följd av
kalkavlagringar kan behandlas med hjälp
av vanliga badrumsrengöringsmedel,
kalkborttagare eller avkalkningsmedel.

Tänk på att inte låta sådana rengöringsmedel
torka in för länge och skölj av med rent vatten
efter den rekommenderade verkningstiden.
Beprövade husmorsknep som ättiksprit
får inte användas rena, dvs. outspädda.
Vi rekommenderar spädning med vatten i
förhållandet 1 del ättiksprit – 10 delar
vatten.

d-c-home® är ett varumärke som tillhör
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