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Gipszvakolatos felület.

Csempés felületek

Mészvakolatos felület és cement vagy gipszkarton

Kenje  szét a második 
réteg Triblock P-t, erősen 
az első réteghez rögzítve 
azt vakolókanál vagy 
henger segítségével. Ha 
teljesen megszáradt, 
csiszolja le.

Ezután, ha szükséges, 
tegye egységes színezetűvé 
a felületet világos grafikai 
terv esetén fehér, sötét 
grafikai terv esetén pedig 
szürke árnyalatú, víz 
alapú mázréteggel.

Ellenőrizze a felület 
homogenitását, mielőtt 
felvisz egy Mapewrap 
Primer 1* alapozóréteget.

A teljes szárítási eljárás 
előtt vigyen fel egy réteg 
Triblock P-t egy henger 
segítségével.

Csiszolja át csiszolóval, majd vigyen fel Triblock P-t, 
míg tökéletesen sima és egyenletes felületet nem kap.

Ezután, ha szükséges, tegye egységes színezetűvé a 
felületet világos grafikai terv esetén fehér, sötét 
grafikai terv esetén pedig szürke árnyalatú, víz 
alapú mázréteggel.

Végül, még az EQ·dekor üvegszálas tapéta felvitele 
előtt ellenőrizze, hogy a felület tökéletesen sima-e. Ha 
szükséges, csiszolja le és porszívózza fel a felesleget, 
mialatt ellenőrzi a színezet egységességét. 
Amennyiben a színezet nem homogén, színezze át a 
felületet a kiválasztott grafikai terv árnyalatától 
függően fehér vagy szürke árnyalatú, víz alapú 
mázréteggel.

Fugázza be a réseket és hézagokat.

Szintezze szintezőhálóval és Triblock P és 0,25-ös 
kvarc keverékével a tökéletesen kompakt és 
homogén felület elérése érdekében.
Szintezze, ha szükséges.

A felület jelenlegi állapotának vizsgálata
Határozza meg az Inkiostro Bianco EQ·dekor üvegszálas tapétával díszíteni kívánt felületek 
jelenlegi állapotát az alap pontos tanulmányozásával.

A háttérfelület előkészítése
A háttérfelület előkészítése előzetesen beazonosított jellemzők szerint.

Mészvakolatos, cementes, gipszkartonos, gipszvakolatos vagy csempés felület.

�

�

A felületet nem éri víz 
vagy egyéb nedvesség

A felületet közvetlenül éri 
víz (zuhany) vagy  egyéb 
tartós nedvesség.

Csiszolja át csiszolóval, vagy addig szintezze, 
míg tökéletesen sima és egyenletes felületet 
nem kap.

Ezután, ha szükséges, tegye egységes színezetűvé a 
felületet világos grafikai terv esetén fehér, sötét 
grafikai terv esetén pedig szürke árnyalatú, víz 
alapú mázréteggel.

*csak gipsz alapú felületeken használandó.
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Primer G bevonat
Ha az alapfelület előkészítésének minden egyes lépése megtörtént, és teljesen meg is száradt,  
fel kell vigyen két réteg hígítatlan Primer G alapozót.

�

Útmutató az EQ·dekor üvegszálas tapéta felviteléhez



10 11

Alapanyagok áttekintése

3.1 Kérjük vegye figyelembe, hogy minden tekercs 10 cm többlet anyaggal rendelkezik,
melyből 5 cm a tekercs tetején és 5 cm a tekercs alján található.

Ellenőrizze, hogy a fal méretei megegyeznek-e a grafikai mintázat méreteivel; 
ezután ellenőrizze, hogy a tapéta mennyisége elégséges-e a teljes fal lefedésére. Ha az 
alapanyagok, a felviteli rajz és a jóváhagyott grafikai mintázat ellenőrzése megtörtént, 
folytassa az EQ·dekor üvegszálas tekercsekkel lefedni kívánt terület felderítését és 
nyomon követését.

�

3.2       Az első és az utolsó tekercseken piros vonal jelöli a többlet anyagot. Ezek a vonalak a
a tapéta falon való pontos elhelyezéséhez szükségesek. A felvitel alatt el kell távolítani 5 
cm-t a tekercsek tetejéről és 5 cm-t a tekercsekk aljáról.

Az itt jelölt fehér szaggatott vonal nem lesz a tekercsekre nyomtatva, csupán
annak megértését segíti, hogy hol kell levágni a többlet anyagot.

Az alapfelület alapozásának előkészítése
Ha kiválasztotta a kívánt felületet, kérjük kövesse az alapfelületek alapozásának előkészítésére 
vonatkozó utasításokat ( kövesse az "ÚTMUTATÓ AZ EQ-DEKOR ÜVEGSZÁLAS 
TAPÉTÁK FELVITELÉHEZ  SZÜKSÉGES FELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ."  részt)  
annak érdekében, hogy egy használható sima és egyenletes felületet kapjon, melyre a 
fedőréteg tökéletesen felragasztható lesz. Ha erős színekre van szüksége, fesse le víz alapú 
mázréteggel.

Primer G alapozó felvitele 
Miután a felület teljesen megszárad, vigyen fel két réteg hígítatlan Primer G by Mapei alapozót 
(szintetikus gyanta alappal), a besárgult felületek elkerülése érdekében. A felvitele után a Primer 
G by Mapei alapozó kiszárad, és egy elasztikus, kompakt és fényes bevonatot képez.

�

�
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� A ragasztóanyag felvitele
Ha sikeresen meghatározta a tekercs pozícióját a falon a lézerszintező segítségével, vigyen fel 
Eq Adhesive ragasztót (egykomponensű, víz alapú ragasztóanyag) a falnak kizárólag erre a 
területére. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület teljesen száraz, és kenje szét a 
ragasztóanyagot egy vakolókanállal vagy hengerrel egyenletes vastagságban, csomók és 
buborékok nélkül.

Alapanyagok áttekintése

3.3  8

�

PÁRATLAN SZÁMÚ TEKERCS
A belső tekercs felvitelével kezdje, kijelölve annak 
pozícióját a felületen.

PÁROS SZÁMÚ TEKERCS

A fal közepe jelöli a középső két tekercs közötti illesztés 
helyét. Ezek egyikének felcitelével folytassa, kijelölve annak 
pozícióját a falon.
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FONTOS MEGJEGYZÉS:
• Amennyiben nincsenek szemmel látható hibáik, az anyagok a felvitelt követően nem 

képezhetik reklamáció tárgyát.

• Az EQ·dekor üveggyapot felvitele a zuhanyzóban
A mázréteg felvitele után a zuhanytálcával érintkező területet le kell zárni a 
legmegfelelőbb színű Kerapoxy Design hézagkitöltővel.

� Védőréteg felvitele

6.1

6.2

Első réteg

Ha a ragasztóanyag teljesen megszáradt (szárazon is ragadós marad), vigye fel az első 
réteg Finish 58 W by Mapei mázat, egyenlő részekre osztva a csomagban található két 
összetevőt (50% az A-összetevőből és 50% a B-összetevőből), majd keverje őket össze. 
Vigye fel egyenletesen a teljes falfelületre egy hengerrel, majd hagyja megszáradni.

Második réteg

Az első réteg mintájára keverje össze a megmaradt A- és B-összetevőket, ismételje meg 
az előző eljárást, majd hagyja megszáradni. A következő napon újra dolgozhat a falon, 
így ekkor felkerülhetnek rá az esetleges szegélylécek, a bútorzat és hasonlók.

Tekercsek felvitele

5.1

5.3

5.2

5.4

Helyezze fel a tekercset a talajjal merőleges 
irányban lézerszintezés segítségével, 
odafigyelve körülbelül 5 cm többlet anyag 
kihagyására a plafon és a padló felőli végeken 
egyaránt.

Vágja le a plafonnál és a padlónál lévő többlet 
anyagot egy éles vágóeszköz segítségével.

Egyenletesen kenje szét a többlet ragasztót 
a külső felületen.

Ezután szintezze az üvegszálas tekercset 
műanyag vakolókanállal, elkerülve a tapéta 
külső felületének károsítását. Ha a ragasztó 
nem elég a tapéta tökéletes rögzítéséhez, vigyen 
fel még ragasztót a külső felületre, míg teljesen 
be nem fedi a tekercset.

�



17

Útmutató a vinyl tapéta felviteléhez



18 19

Alapanyagok áttekintése�
2.3    Ha az alapanyagok, a felviteli rajz és a jóváhagyott grafikai mintázat ellenőrzése

megtörtént az ügyféllel, kérjük folytassa a folyamatot a vinyl tapétatekercsekkel 
lefedni kívánt terület bejelölésével. Használjon egy mérőeszközt és egy lézerszintezőt 
a felület közepének meghatározására.

A tekercsek számától függően kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

PÁRATLAN SZÁMÚ TEKERCS
A belső tekercs felvitelével kezdje, kijelölve annak 
pozícióját a felületen.

PÁROS SZÁMÚ TEKERCS
A fal közepe jelöli a középső két tekercs közötti illesztés helyét. 
Ezek egyikének felcitelével folytassa, kijelölve annak pozícióját a 
felületen.

Az alapfelület előkészítése
Az Inkiostro Bianco Vinyl Tapéta problémamentes felviteléhez elkerülhetetlen a 
megfelelő alapfelület (pl. sima, porózus és lehetőleg alapozóréteggel előkezelt).

�
Alapanyagok áttekintése�
2.1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a Vinyl Tapétaanyag méretei megegyeznek a fal 

méreteivel, és hogy megfelelő számú tapétatekercse van az egész falfelület lefedésére.

2.2 Kérjük vegye figyelembe, hogy minden tekercsen többlet anyag található: 5 cm a tekercs
alján és tetején is.

Az első és utolsó tekercseknek az oldalán is található többlet anyag. Ennek méretei a 
fal és a tekercsszám arányától függenek.  Ezt az oldalirányú többlet anyagot a formára 
vágott piros vonal jelöli. Ez a piros vonal a terület pontos kimérésének és a tapéta 
megfelelő felhelyezésének ellenőrzésében is segít.

A piros vonal a tekercsekre van 
nyomtatva, de nem szerepel a grafikai 
terven,  és az oldalirányú többlet 
anyagot jelöli.

Az útmutató érdekében a többlet 
vászonanyag szélét itt fehér szaggatott 
vonallal jelöltük. Ez a fehér szaggatott 
vonal nem lesz a tekercsekre 
nyomtatva.
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� A többlet anyag eltávolítása

4.2 Ha az összes tekercset felhelyezte, kérjük, vágjon le minden többlet anyagot egy éles 
vágóeszköz segítségével.

Utolsó simítások
Víz és karcolásmentes szivacs segítségével tisztítson le és távolítson el minden laza 
részt és többlet anyagot.

�
A grafikai terven kívülre nyomtatott 
piros vonal a levágandó többlet anyagot 
jelöli.

Az eddigi utasításokat követve 5 cm 
többlet anyagot kell levágnia és 
eltávolítania a tekercs tetejéről egy éles 
pengével vagy  vágóeszközzel.

Az eddigi utasításokat követve 5 cm 
többlet anyagot kell levágnia és 
eltávolítania a tekercs aljáról egy éles 
pengével vagy  vágóeszközzel.

A ragasztóanyag felvitele
A ragasztóanyag mennyiségét a kiválasztott terület méretei szerint számolja ki. A 
csomagolásról leolvashatja a ragasztó hígításához szükséges vízmennyiséget. 
Helyezze a ragasztót egy tartályba, majd öntsön hozzá vizet. Folyamatosan keverje, 
hogy elkerülje a csomókat. A legjobb eredmény elérése érdekében 24 órával a 
felhasználás előtt készítse elő a ragasztót.

Ha kész a ragasztó, kezdje el egyenletesen szétkenni a keveréket egy hengerrel. 
Kérjük, egyszerre csak egy tekercsnyi ragasztót vigyen fel.

�

� A tekercsek felvitele

4.1 Vigye fel a tekercset gy kárpitozó spatulával a talajra merőleges irányban. Hagyjon ki 5 cm 
többletet tekercs a tetején és az alján. A spatulát használja óvatosan, hogy ne tegyen kárt a 
vinyl tapétában.
Ismételje meg az eljárást a megmaradt tekercsekkel.




