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Attraktivt fliseutseende for dine vegger

Med d-c-wall® ceramics oppnår du det eksklusive 

utseendet og det lette stellet til ekte fliser på veggen. 

Som sprutbeskyttelse eller visuell forbedring, som 

flisespeil i kjøkkenet, på badet eller vaskerommet: 

Det vaskbare og holdbare veggbelegget bearbeides 

som et tapet (se anvisning). Dermed oppnår du uten 

stort tidsforbruk og store kostnader, et eksklusivt 

flis-utseende.

Spar deg for smuss og irritasjon, som er forbundet 

med legging av ekte fliser. Fordi d-c-wall® ceramics 

er en grunnleggende ren ting. Hvis du i tillegg vil 

oppnå det attraktive flise-utseendet ved gjør-det-selv, 

er d-c-wall® ceramics førstevalget.

Forberede underlag og baner 
Underlag (fliser eller vegger) som 
er glatte, tørre og fri for sprekker 
og hull, er egnet. Ujevnheter må 
fjernes med egnet sparkelmasse 
(f.eks. Metylan flatesparkel for 
sugende underlag).
Skjær til første bane med 
mønsterstart oppe og litt 
overlengde nederst.

Påfør lim 
For sugende underlag, som f.eks. 
betong eller gipsplater, bruk vanlig 
tapetklister for tunge tapeter (for 
eksempel Metylan spezial). Påfør 
limet på banen, legg den sammen 
og vent ca. 10 minutter.
For ikkesugende underlag, som 
f.eks. oljede eller lakkerte flater, 
bruk vanlig dispersjonslim (f.eks. 
ceramics lim).
Påfør lim på baksiden av banen.
Følg bearbeidingsinstruksjonene fra 
limprodusenten.

Montering
Legg an første bane øverst, og 
rett inn loddrett. Skjær til neste 
baner ut fra rapport, det vil si med 
overlengde oppe og nede, legg 
kant i kant og lim. Unngå skjøter i 
rommets hjørner.
Pass på: Fjern limflekker 
umiddelbart med rent vann!

Forsegle
Spesielt i våtrom, må man passe på 
at alle kanter og skjøter forsegles 
med PVC kaldsveisepasta (for 
PVC-tapeter). Dermed unngår 
man at det kommer fuktighet 
på undersiden. Luft deretter ut 
rommet godt!

Rengjøring og stell
Ceramics er absolutt 
vannbestandig. Rengjøring 
og steller kan derfor gjøres 
enkelt. Rengjøringen kan f.eks. 
gjennomføres med vanlige flytende 
rengjøringsmidler, såpevann o.l. 
Ettervask veggbelegget grundig 
med rent vann.
Pass på: Unngå aceton, 
rensebensin og direkte varme!

Oppussing
Også etter mange år kan PVC-
sjiktet problemfritt spaltes av fra 
papirbærebanen i en over- eller 
underkant, og trekkes av i hele 
banen.
Papirsjiktet som blir igjen på 
veggen, er et ideelt underlag for 
neste tapetsering.
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Ceramics collection F270 16

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  passed
certain elements
 
Vinyl chloride monomer passed 
(VCM) 

Sound absorption  NPD

Thermal insulation resistance NPD



ceramics
Bato  

270-1001 67,5 cm × 4 m 
270-0167 67,5 cm × 20 m

Simenta  

270-1003 67,5 cm × 4 m 
270-0169 67,5 cm × 20 m

ceramics Kleber  

270-1098 750 g

Riasan  

270-1004 67,5 cm × 4 m 
270-0170 67,5 cm × 20 m

Asmant  

270-1002 67,5 cm × 4 m 
270-0168 67,5 cm × 20 m

Hexagon grau  

270-1012 67,5 cm × 4 m 
270-0163 67,5 cm × 20 m

Stone wall grau  

270-1009 67,5 cm × 4 m 
270-0161 67,5 cm × 20 m

Wave  

270-0165 67,5 cm × 20 m

Tisa  

270-1000 67,5 cm × 4 m 
270-0166 67,5 cm × 20 m

Stone wall sand  

270-1008 67,5 cm × 4 m 
270-0162 67,5 cm × 20 m

Ancona grau  

270-0155 67,5 cm × 20 m

Carrara  

270-1011 67,5 cm × 4 m 
270-0157 67,5 cm × 20 m

Shabby Wood  

270-1006 67,5 cm × 4 m 
270-0172 67,5 cm × 20 m

Subway Tile  

270-1005 67,5 cm × 4 m 
270-0171 67,5 cm × 20 m

Cremona  

270-0150 67,5 cm × 20 m

Salerno  

270-0151 67,5 cm × 20 m

Caserta  

270-1010 67,5 cm × 4 m 
270-0158 67,5 cm × 20 m

Prato  

270-0153 67,5 cm × 20 m
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Dekorativt veggbelegg


