
Návod na aplikáciu TEKUTÝCH TAPIET PolDecor

TEKUTÉ TAPETY PolDecor predstavujú prirodzené pokrytie stien vyrobené z bavlny, hodvábu, celulózy a minerálov. Ich
hlavné výhody sú: estetika, akustická a tepelná izolácia, regulácia vlhkosti ako aj jednoduchosť prípravy a aplikácie.

PRÍPRAVA PODKLADU
Tekuté  tapety  aplikovať  len  na  podklad  ošetrený  podľa  tohto  návodu.  Podklad  je  nevyhnutné  pripraviť  podľa  návodu.
Aplikovať na čistý a súdržný povrch. Veľké diery a praskliny je potrebné vytmeliť a nechať vyschnúť.  Podklad dôkladne 2x
napenetrujeme koncentrovaným penetračným náterom PolDecor ( prípadne iným koncentrovaným penetračným náterom ako
Cerecit CN94... ktorý neriedime vodou!!!). Pre zvýšenie priľnavosti a jednoduchšiu aplikáciu tapety  odporúčame penetračný
náter rozmiešať s jemným pieskom (piesok nepridávame do penetračného náteru PolDecor, ktorý ho už obsahuje). Podklad
necháme dôkladne vyschnúť cca. 12h. 

V prípade nedodržania návodu, výrobca neberie zodpovednosť
 za prípadné vady.

PRÍPRAVA Tekutej tapety
Tapetu treba jednorázovo pripraviť na celú stenu.

1. Vysypať TAPETU  PolDecor do misky. 
2. Naliať potrebné množstvo vlažnej vody. Na hrubé vzory od 6 litrov, jemné od 4 litrov.
3. Ručne vymiešať  TAPETU Poldecor,  masa  má byť  plastická,  hustá  a  bez  hrudiek.  Konzistenciou  pripomínajúca

zemiakovú kašu..
4. Ponechať pripravenú tapetu 5 hodín odstáť a pred použitím opäť premiešať.
5. TAPETU PolDecor aplikovať pomocou plastového hladitka.  Pripravenú tapetu aplikovať na stenu do 24. hodin.

Aplikácia
Tapeta PolDecor sa aplikuje pomocou plastového hladítka. Rozmiešaná tapeta sa môže používať do 24. hodín od rozmiešania s
vodou. Jedno balenie tapety PolDecor vystačí  na 3,3 m2:  Aby sa dosiahla potrebná hrúbka materiálu je potrebné vykonať
metrovú skúšku spočívajúcej  v  nanesení  jedného vrecka  TAPETY PolDecor  na  povrch  3,3  m2 (napr.  pokryť  povrch  o
rozmeroch 2,5m na  1,32m).  Táto skúška ukáže,  ako  hrubo treba  nakladať  tapetu aby sa predišlo zvýšeniu  či  nedostatku
materiálu. S cieľom získania rovnomerného povrchu netreba prerušovať prácu nakladania skôr, ako sa pokryje celá stena. Pre
jednoduchšie  roztiahnutie  tapety  odporúčame  rohy  hladítka  zbrúsiť  brúsnym  papierom.  Tapetu  rozotierame  mierne
vychýleným hladítkom na cca 10° od steny. a rozotierať materiál jeho strednou časťou. Pozdĺž okraja stropu, dvier, okien a
rohov treba aplikovať materiál od kraja steny smerom k jej stredu. Tapetu je na stenu možné aplikovať aj rukou a následne
rozniesť hladítkom.

TEKUTÉ TAPETY PolDecor sú vyrobené z prírodných materiálov, preto je možná malá
odchýlka v odtieňoch tapiet medzi rôznymi dodávkami.

Tapetu PolDecor je potrebné objednávať na celú miestnosť.

Užitočné rady: pri vŕtaní dier na povrchoch pokrytých tekutou tapetou PolDecor  je potrebné súčasne odsávať prach
vysávačom.
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