
Az Inkiostro Bianco vizuális megoldásai teljes mértékben 
Olaszországban készülnek, és megfelelnek az európai 
egészség- és környezetvédelmi szabványoknak.

A grafi kák nyomtatásához alapul szolgáló anyag a vinil, 
a hátoldalán egy réteg TNT-vel (nem szőtt szövetanyag), 
ami a következő jellemzőket kölcsönözi a terméknek:

• Nem nedvszívó és szagtalan
• Enyhe szappannal és vízzel lemosható
• Tűzálló
• Kiváló méretstabilitás az alkalmazás és a száradás 

folyamán
• Nagyon könnyű felhelyezni, valamint szükség esetén 

eltávolítani is

A vinyl tanúsítványai

TERMÉK LEÍRÁSA:
Módosított keményítő alapú ragasztó minden falbevonat-
fajtához

HOL ALKALMAZHATÓ:
A Glicovil minden fajta papír hátrétegű burkolóanyag 
falra történő ragasztásához megfelel

ITT:

az építőiparban általánosan használt minden nedvszívó 
alapfelületen, mint pl.:
• cementvakolat;
• mészhabarcsvakolat;
• gipsz, gipszkarton.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:
A Glicovil egyszerűen alkalmazható, módosított 
keményítő alapú ragasztó. Kicsi, fehér, a vízben gyorsan 
feloldódó pelyhek formájában kapható.
A Glicovil hengerrel vagy simítóval egyszerűen 
felrakható.
A Glicovil nem gyúlékony és nem tartalmaz veszélyes 
anyagokat. A tárolása nem igényel különleges
elővigyázatosságot, az alkalmazása során pedig 
semmilyen egészségi kockázat nem áll fenn.

TERMÉKLEÍRÁS:
Falburkoló szintetikus gyanta alapú ragasztó vizes 
diszperzióban

HOL ALKALMAZHATÓ:
• szövetanyagú falburkolatok, nem szőtt falburkolatok, 

juta textilek
• fém falburkolatok és fémhatású műanyag lapok 

papírra felhordva
• PVC lapok, amelyek hátulján szövetréteg van
• minden fajta falburkolat speciális háttérfelületen

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:
• nagyon ellenálló a nedvességgel szemben
• használatra kész
• egyszerű alkalmazás
Az anyag túlcsordulását javasolt eltávolítani az érintett 
felületről.

Az esetleges panaszok elkerülése érdekében az Inkiostro Bianco vinyl 
falburkolatok felhelyezéséhez megfelelő háttérfelületet szükséges (sima, 
porózus, tapadó alapozóval kezelt) biztosítani.

Az első tapétacsík ellenőrzése

Mérje meg az első csíkot, és 
ellenőrizze, hogy 10 cm-rel 
hosszabb-e, mint a fal magassága. 
Ez a ráhagyás a kompenzáláshoz 
szükséges, ha a fal esetleg nem 
függőleges, és a tapéta felrakása 
után vágással módosítható.

Vezetőjelek 
felrajzolása

Vegye elő az alkalmazási útmutatót, 
és annak megfelelően ceruzával 
jelölje meg a falon minden csík 
végét. Legyen egy kis ráhagyás a 
két szélen – balra és jobbra – annak 
ellensúlyozására, ha a fal nem lenne 
függőleges.

A ragasztó előkészítése
A ragasztó mennyiségét a tapétázandó 
felület mérete alapján szükséges kiszámí-
tani. A ragasztó hígításához alkalmazandó 
víz mennyisége a csomagoláson található. 
Öntse a ragasztót egy edénybe, majd adja 
hozzá a vizet. Keverje folyamatosan, hogy 
megelőzze a csomók kialakulását. Jobb 
eredmény elérése érdekében a használat 
előtt 24 órával készítse el a ragasztót.

A ragasztó felvitele

Henger segítségével ossza el egyenletesen 
a ragasztót a falon egy adott csík 
szélességében.

A csíkok felhelyezése

A második (2.) csíktól kezdve helyezze 
fel a csíkokat tapétázó spatulával 
fentről lefelé haladva. Vigyázzon, hogy 
ne sértse meg a tapétát. Az összes 
csík felrakása után vágó segítségével 
távolítsa el a ráhagyásokat.

Fal megtisztítása

A ragasztótöbbletet vízzel és puha 
szivaccsal távolítsa el.

VINYL GLICOVIL INSTALLÁLÁSI ÚTMUTATÓ
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