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KIINNITYSOHJEET LAURA ASHLEY -TAPETEILLE
ENNEN TAPETOINTIA
-Vertaile kaikki rullat keskenään. Tarkista että eränumerot (Batch no.) ovat samoja ja että
jokainen rulla on virheetön. Emme vastaa virheistä jotka esiintyvät vasta tapetointivaiheessa.
Suosittelemme että tarkistat tuloksen 2-3 pituuden kiinnittämisen jälkeen. Anna mielellään
vuotien ensin kuivua kokonaan. Tämän jälkeen voit leikata muut pituudet ja jatkaa huoletta.
Emme hyväksy korvausvaatimuksia yhden tapettirullan ylittävistä kiinnityskuluista.
-Tapetoitavien pintojen (varsinkin uudet kiviseinät) on oltava kuivat ja tasaiset. Lastulevyssä on
oltava ainakin 2 maalikerrosta. Poista vanhat tapettikerrokset ja täytä mahdolliset
epätasaisuudet pintasilotteella. Pohjatyöt olisi hyvä tehdä vähintään päivää ennen tapetointia.

KIINNITYS
-Paperitapetit. Suosittelemme raskaille paperitapeteille tarkoitettua liisteriä, esim. Laura Ashley
Wallpaper Paste. Levitä liisteri tasaisesti reunoihin asti välttäen liisterin joutumista tapetin
oikeallle puolelle. Anna vuotien vettyä n. 5-7 min. Vettymisaikaan vaikuttaa liisterin määrä ja
laatu. Kiinnitä vuodat seinälle puskusaumaan. Vältä venyttämästä tapettia leveys- ja
pituussuunnassa, sillä tapetti saattaa venyä kastuessaan ja kutistua taas kuivuessaan. Pyyhi heti
pois mahdolliset liisteritahrat tapetista puhtaalla kostealla sienellä.
Vapaakohditus merkillä varustetut tapetit eivät vaadi kuvion pystysuuntaista kohdistusta. Vuodat
voi siis leikata suoraan halutun pituisiksi. Etiketissä nuolen kohdalla on 0.
Yksiväriset tapetit kiinnitetään tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi siten, että joka toinen
vuota asetetaan ylös alaisin. Katso merkintä etiketistä.
Tapetissa jossa on tasakohdistus kuvio jatkuu vaakalinjassa samana poikki kaikkien vuotien.
Tapettivuodan yläpää katkaistaan siis aina samasta kuviokohdasta. Jos huoneessa on vino katto
on tämä otettava huomioon tapetteja leikatessa. Etiketissä nuolen kärjet ovat vastakkain.
Tapetit joissa on vuorokohdistus ( HD ) kuviointi ei jatku vaakatasossa samana poikki vuotien
vaan seuraavaa vuotaa on pystysuunnassa siirrettävä 1/ 2 kuviokertaa, jotta kuvio jatkuisi
yhtenäisenä. Etiketissä nuolen kärjet ovat eri kohdilla.
-Vastakiinnitetty tapetti saattaa näyttää läikikkäältä ja epätasaiselta. Nämä ilmiöt häviävät
kuitenkin tapetin kuivuttua, noin vuorokaudessa.

HUOM! Vaihdamme ylijääneet, avaamattomat varastovalikoimiimme kuuluvat normaalihintaiset tapettirullat kuittia vastaan muihin tuotteisiin 3 kk:n sisällä ostopäivästä.

Alennusmyynnistä sekä merkkitilauksena ostettuja tapettirullia ei vaihdeta.
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