MIKADO 2010

Descriere
-

tapet superlavabil din vinil greu pe suport textil, recomandat pentru spatii
rezidenţiale (inclusiv băi, bucătării), birouri, spaţii comerciale, restaurante, hoteluri, etc

Caracteristici tehnice

Suprafata: PVC dens granulat, colorat în profunzime.
Greutate totala : 370g/mp.
Suport : 70% celuloza, 30% polyester.
Dimensiune rola : lungime – 50 m.
lăţime - 0.90 m.
Tapetul din aceasta colectie este tratat BIO-PRUF, tratament ce-i conferă o protecţie pe
termen lung împotriva unui spectru larg de bacterii si fungi.
Clasificari tehnice
-

rezistenţa la foc M1 ( PV N° D9004 CEMAT/1 )
aplicat prin lipire pe fibro-ciment MO
aplicat pe rigips M1
aplicat pe furnir sau lemn M1

Pregatirea suprafetei de montaj
Important ! Suprafaţa pe care urmează a fi montat tapetul trebuie sa fie curată, netedă,
uscată, absorbantă si ferită de umezeală. Eliminaţi toate resturile de tapet sau de adeziv
vechi. Răzuiţi, spălaţi şi amorsaţi peretele.
Montajul tapetului
- tăiaţi fâşiile de tapet cu un surplus de 5 cm pentru a preveni diferenţele de nivel ale
peretelui şi numerotaţi-le.

1

- aplicaţi pe perete adeziv de tip OVALIT, GLUTOLIN sau altceva similar pe o suprafaţă
cu puţin mai mare decât lăţimea unei fâşii.
- nu umeziţi dosul tapetului. Aplicarea tapetului pe perete se face la o temperatură de 1820 grade Celsius.
- aplicaţi tapetul pe peretele care a fost dat în prealabil cu adeziv (aproximativ 200 gr/mp)
- verificaţi poziţionarea primei fâşii, nivelând cu o rolă de plastic, de sus în jos. Tăiaţi
surplusul la nivelul plintelor şi al plafonului.
- aplicaţi fâşia următoare fără inversare
- înlăturaţi petele şi eventualele bule cu un burete înainte de uscarea adezivului, prin
tamponare uşoară, fără frecare.

Mod de intretinere
- curăţarea se face cu apă curată sau cu puţin detergent lichid neutru.
- cele mai frecvente pete pot fi înlăturate cu detergent neutru. Puteţi folosi o perie moale.
Important ! Nu utilizati niciodata pentru curatarea tapetului tricloretilen, solventi clorati
sau cetonici. Limpeziţi cu puţină apă curată şi tamponaţi cu o pânză absorbantă.
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