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Kafleki w rolce to atrakcyjny wygląd Państwa ściany  

Z d-c-wall® ceramics otrzymacie Państwo w szybki i 

tani sposób estetyczny wygląd wysokiej jakości płytek, 

których powierzchnia dzięki zastosowaniu specjalnej 

folii wierzchniej, będzie bardzo łatwa do czyszczenia. 

d-c-wall® ceramics jest wodoodporna dzięki czemu ma 

zastosowanie w kuchni, łazience czy pralni.  Kafla w rolce 

d-c-wall® ceramics jest układana w taki sam sposób jak 

tapeta (patrz instrukcja). Dzięki temu, w szybki i łatwy 

sposób, można nadać ścianie wygląd płytek.  Ponadto 

oszczędzamy sobie brudu i nerwów, które pojawiają się 

przy układaniu prawdziwych płytek.  Kafelka w rolce 

d-c-wall® ceramics to po prostu czysta sprawa. Jeżeli 

Państwa ściana ma mieć wygląd prawdziwych płytek, 

d-c-wall® ceramics to najlepszy wybór.

Przygotowanie podłoża i pasów 
Produkt przeznaczony do podłoży 
(płytek i ścian), które są gładkie, 
stabilne, suche i bez pęknięć 
lub dziur i otworów.  Wszystkie 
nierówności należy wypełnić 
za pomocą odpowiedniej masy 
szpachlowej (np. masa szpachlowa 
Metylan do chłonnych podłoży).  
Przyciąć pierwszy pas ze wzorem 
u góry oraz z małym naddatkiem u 
dołu. 

Nanoszenie kleju 
W przypadku podłoża 
nasiąkliwego, np. betonu lub 
płyt gipsowo-kartonowych, użyj 
standardowego kleju do ciężkich 
tapet (np. marki Metylan Special). 
Nałóż klej na pas tapety, zwiń i 
odczekaj 10 minut.
W przypadku podłoża 
nienasiąkliwego, np. farby olejnej 
lub lakieru, użyj standardowego 
kleju dyspersyjnego (np. ceramics). 
Nałóż klej na spód pasa tapety.
Koniecznie przestrzegaj instrukcji 
producenta kleju.

Zakładanie na ścianie 
Przyłożyć pierwszy pas produktu u 
góry i ustawić go w pionie. Przyciąć 
kolejne pasy z naddatkiem u góry i 
u dołu i przykładać je do krawędzi 
pasa znajdującego się na ścianie.  
Należy przy tym uważać, aby w 
narożnikach pomieszczenia pasy nie 
stykały się krawędziami.
Uwaga: Plamy po kleju należy 
natychmiast zmywać wodą. 

Zabezpieczanie powierzchni 
W szczególności w wilgotnych 
pomieszczeniach należy zwrócić 
uwagę na to, aby wszystkie 
krawędzie i miejsca styków zostały 
zabezpieczone za pomocą pasty do 
spawania na zimno PVC (dla tapet 
PVC). W ten sposób zapobiega się 
przenikaniu wilgoci. 
Na koniec należy dokładnie 
wywietrzyć pomieszczenie!

Czyszczenie i pielęgnacja 
Ceramics jest całkowicie odporny 
na działanie wody. Dlatego 
czyszczenie i pielęgnacja są bardzo 
łatwe. Produkt można czyścić np. 
zwyczajnymi, domowymi środkami 
do czyszczenia w płynie lub ługu 
mydlanego. Na koniec należy 
dokładnie umyć pokrycie 
ścienne czystą wodą. 
Uwaga: Nie wolno używać acetonu, 
benzyny do mycia oraz unikać 
bezpośredniego ciepła! 

Odnawianie 
Także po upływie wielu lat 
warstwę PVC można bez problemu 
zdjąć za górną i dolną krawędź i 
odczepić na sucho całe pasy. Na 
ścianie pozostaje jedynie warstwa 
papierowa, która stanowi idealne 
podłoże do kolejnego tapetowania. 
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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

Przegląd wzorówPrzegląd wzorówPrzegląd wzorów

Dekoracyjne pokrycie ścian


