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Ett snyggt alternativ till riktiga plattor

Med d-c-wall® ceramics får du lättskötta väggar med 

samma högkvalitativa utseende som riktiga plattor. 

Som stänkskydd eller fin inredningsdetalj, istället 

för plattor i köket, badrummet eller tvättstugan: Den 

tåliga, avtorkbara väggbeläggningen hanteras som en 

tapet (se anvisningar). Du får ett elegant alternativ till 

plattor som sparar både tid och pengar.

Du slipper all smuts och frustration som det innebär 

att sätta riktiga plattor. d-c-wall® ceramics är en 

ren och smidig lösning. Om du är ute efter ett snyggt 

alternativ till riktiga plattor som du kan sätta upp 

själv är d-c-wall® ceramics det rätta valet.

Förbereda underlaget och 
våderna
Lämpliga underlag (plattor eller 
väggar) är släta, fasta och torra, 
utan sprickor eller hål. Ojämnheter 
måste åtgärdas med lämplig 
spackelmassa (t.ex. Metylan 
ytspackel för absorberande 
underlag).
Skär till den första våden så att 
mönstret börjar i överkanten och 
med lite marginal nedtill.

Applicera lim 
Till absorberande underlag, som 
betong och gipsskivor, används 
vanligt tapetlim för tunga tapeter 
(t.ex. Metylan Special). Applicera 
lim på våden, vik ihop den och låt 
den svälla i ca 10 minuter.
Till icke-absorberande underlag, 
som olje- eller lackfärg, används 
vanligt dispersionslim (t.ex. 
ceramics-lim).
Applicera lim på baksidan av våden.
Limtillverkarens anvisningar måste 
följas.

Sätta upp
Fäst den första våden upptill och 
sätt den lodrätt. Efterföljande 
våder skärs till efter rapport, dvs. 
med marginal upptill och nedtill, 
och placeras och limmas fast kant i 
kant. Undvik skarvar i hörn.
Obs! Torka genast bort limfläckar 
med rent vatten!

Försegla
Framför allt i våtrum är det viktigt 
att alla kanter och skarvar förseglas 
med PVC-kemfog (för PVC-tapeter). 
Det förhindrar fukt från att tränga 
in underifrån. Vädra sedan rummet 
ordentligt!

Rengöring och underhåll
Ceramics är helt vattenbeständigt. 
Därför är det enkelt att rengöra och 
underhålla. Använd t.ex. vanliga 
milda flytande rengöringsmedel, 
såpvatten eller dylikt när du rengör. 
Skölj noga av väggbeläggningen 
med rent vatten.
Obs! Aceton, lacknafta och direkt 
värme måste undvikas!

Förnya
Även efter många år kan PVC-
skiktet utan problem lossas från 
pappersskiktet och dras loss 
torrt i hela våder från över- eller 
nederkanten.
Pappersskiktet som sitter kvar på 
väggen är ett perfekt underlag vid 
nästa 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 väggbeläggning


