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Käsittelyopas

Käsittelyopas
Alustan ja kaistaleiden
valmistelu
Käytettäviksi soveltuvat alustat
(laatat tai seinät) ovat tasaisia,
kovia ja kuivia, eikä niissä ole
repeämiä ja aukkoja. Epätasaiset
kohdat on poistettava soveltuvilla
pohjusteaineilla (esim. Metylantapettiliisteri imukykyisille
alustoille).
Leikkaa ensimmäinen kaistale
mallin alkukohdasta ylhäältä ja jätä
alas pieni yli jäävä osa.

d-c-wall® ceramics -materiaalilla luot aidonnäköistä
laattaseinää kuvastavan korkealaatuisen tunnelman ja
sille ominaisen helppohoitoisuuden. Roiskesuojana tai
ulkonäöllisenä parannuksena, laatoituksen näköisenä
alueena keittiössä, kylpyhuoneessa tai pyykkituvassa:
Pesunkestävää ja rasituskelpoista seinän päällystettä
käsitellään tapetin tapaan (katso Käyttöohje). Näin
saat ilman suurempaa ajankäyttöä tai korkeampia
kustannuksia korkealaatuisen laattaseinää kuvastavan
tunnelman.
Säästä itsesi aitojen laattojen asentamiseen liittyvältä
lialta ja hankaluudelta. Koska d-c-wall® ceramics
-materiaali on täysin puhdasta. Jos myös haluat luoda
itse kauniin laattaseinää kuvastavan tunnelman,
d-c-wall® ceramics -materiaalit ovat ensimmäinen
valintasi.

Aiemmin

Liiman levittäminen
Käytä imukykyisille alustoille,
joita ovat esim. betoni tai
kipsilevy, kaupoista saatavaa
raskaille tapeteille tarkoitettua
tapettiliisteriä (esimerkiksi Metylan
spezial). Levitä liisteriä kaistaleelle,
taita kokoon ja anna pehmitä n. 10
minuuttia.
Käytä ei-imeville alustoille, kuten
öljy- tai lakkapinnoille, kaupasta
saatavaa dispersioliimaa (esim.
keraamista liimaa).
Levitä kaistaleen taustapuolelle
liimaa.
Liiman valmistajan käsittelyohjeita
on ehdottomasti noudatettava.

Kiinnittäminen
Aseta ensimmäinen kaistale ylös ja
kohdista se pystysuoraan. Leikkaa
seuraavat kaistaleet mallikerran
mukaan siten, että leikkaat ylhäältä
ja alhaalta yli jäävän osan pois,
aseta kaistaleet aina edellisen
viereen ja liimaa kiinni. Vältä tällöin
tilan kulmiin tulevia saumoja.
Huomio: Poista liimatahrat heti
puhtaalla vedellä!
Jälkeenpäin

Tiivistäminen
Erityisesti märkätiloissa on
ehdottomasti varmistettava,
että kaikki reunat ja
puskuliitokset tiivistetään PVCkylmäsaumauslaastilla (PVCtapetteihin). Näin voidaan estää
kosteuden läpitunkeutuminen.
Tuuleta lopuksi tila hyvin!

Puhdistus ja hoito
Ceramics on täysin vesitiivis.
Puhdistus ja hoito on siksi helppoa.
Puhdistus voidaan suorittaa esim.
miedoilla kaupasta saatavilla
nestemäisillä puhdistusaineilla,
kuten saippualiuoksella tai
vastaavilla aineilla. Pese seinän
päällyste puhdistuksen jälkeen
perusteellisesti puhtaalla vedellä.
Huomio: Vältä ehdottomasti
asetonia, pesubensiiniä ja välitöntä
kuumuutta!
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EN 15102:2007+A1:2011
Decorative wall covering for use in buildings
Fire behavior

Class E
glued to fiber cement boards by means
of wallpaper adhesive

Formaldehyde emission

passed

Heavy metals and
certain elements

passed

Vinyl chloride monomer
(VCM)

passed

Sound absorption

NPD

Thermal insulation resistance

NPD

Uusiminen
Myös usean vuoden jälkeen voit
ongelmitta leikata PVC-kerroksen
irti paperitaustan ylä- tai
alareunasta ja irrottaa kuivana
kokonaisina kaistaleina.
Seinään jäävä paperikerros on
ihanteellinen alusta seuraavalle
tapetointioperaatiolle.
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Muotoilun yleiskatsaus

Riasan		

Simenta		

270-1004
270-0170

270-1003
270-0169

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

Cremona		

Salerno		

270-0150

270-0151

67,5 cm × 20 m

Tisa		

Asmant		

Wave		

Subway Tile		

Shabby Wood		

Carrara		

Prato		

270-1000
270-0166

270-1002
270-0168

270-0165

270-1005
270-0171

270-1006
270-0172

270-1011
270-0157

270-0153

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

Hexagon grau		
Bato		

Ancona grau		
Caserta		

ceramics Kleber		

270-1009
270-0161

270-1012
270-0163

270-0155

270-1098

270-1008
270-0162

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

270-1001
270-0167

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

270-1010
270-0158

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 20 m

Stone wall grau		Stone wall sand		
67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

67,5 cm × 4 m
67,5 cm × 20 m

750 g

ceramics

Koristeellinen seinän päällyste

