
 

 

 
 
 
 
 
KÄYTTÖOHJE 
 
 

SMART MULTIFUNCTION WALLCOVERINGS 
Smart 2 in 1 Magneettinen Dry Erase kuivapyyhittävä tapetti 
Smart 3 in 1 Magneettinen Dry Erase kuivapyyhittävä tapetti ja projektori 
Käsittele Smart Multifunction magneettista tapettia varovaisesti. Älä taita tai rypistä materiaalia, etteivät sen ominaisuudet heikkene.  
Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä. 
 
 

VALMISTELE PINTA 
• Suojaa lattia muovilla tai muulla soveltuvalla suojamateriaalilla. 
• Tarkasta ja täytä mahdolliset pinnan reiät ja halkeamat tavallisella tasoitteella. 
• Poista kaikki aikaisemmat tapetit tai vanha/irronnut maali. 
• Hio epätasaisuudet hiomapaperilla. 
• Huokoiset pinnat tulee pohjamaalata esimerkiksi Smart White Primerilla ennen Smart Multifunction tapetin tapetointia. 

MITTAA & MERKITSE 
• Suosittelemme tapetin kiinnittämistä vaakatasoon, aloittamalla seinän alaosasta. 
• Piirrä lyijykynällä suora vaakaviiva 1,22 cm korkeuteen lattiasta. Kohdista ensimmäisen tapetin yläreuna viivalle, jotta saat sen suoraan. 
• Mittaa tapetista halutun kokoinen ja leikkaa terävällä terällä, terävillä saksilla tai tapettiveitsellä. 

LEVITÄ LIIMA 
• Smart magneettinen 2in1 / 3in1 tapetti liimataan vinyyliliimalla. Standardimaiset tapettiliimat eivät ole sopivia. 
• Sekoita liima ennen käyttöä. Jos liima on erittäin paksua tai viskoottinen, lisää 2,5 % — 5 % vettä, kunnes se pehmenee. 
• Levitä seinälle runsaasti vinyyliliimaa telalla ja reunoihin harjalla. Älä laita liikaa liimaa. 

ASENNUS 
Ensimmäinen vuota: 
• Aloita nurkasta, asenna alaosa ensin. rullaa tapettia pitkin seinää 1,22 cm lyijykynäviivan avulla. 
• Rullaa tapettia varovaisesti seinää pitkin ja paina samalla ilma ja ylimääräinen liima pois tapetin takaa. 
• Käytä tapettilastaa ja paina koko tapettipinta seinään. Työnnä kaikki ylimääräinen liima ja ilma pois tapetin takaa. 
• Käytä voimaa ja jatkuvaa painetta, että saat ilmakuplat ja ylimääräisen liiman pois.  

Seuraava vuota: 
• Tapettien yhdistämiseksi suosittelemme niiden yhteen laittamista. Vuotien reunat ovat puhtaita ja suoria, jotka sopivat yhteen. 
• Tärkeää, että alempi vuota ripustetaan ensiksi, jotta ylempi vuota kiinnittyy siihen luonnollisesti. 
• Työstä saumakohtaa tapettilastalla niin, että sauma jää mahdollisimman pieneksi. Työstä materiaalia tasaisella paineella ylös- ja alaspäin, kunnes ne ovat 
yhdessä. 
• Lisää saumakohtaan tarvittaessa liimaa ja jatka työstämistä. 
• Jos saumakohta ei ole tasainen, nosta yhden tapetin reuna varovasti irti seinästä ja ohjaa materiaalit yhteen ja työstä uudestaan lastalla. Hiukan liimaa on ehkä 
lisättävä. 
• Tarkista tapetin koko pinta ilmakuplien, ylimääräisen liiman, ilmataskujen poistamiseksi ja paina reunaa lastalla. 
• Toista kunnes pinta on kokonaisuudessaan valmis. 
• Pyyhi koko pinta kostealla pyyhkeellä asennuksen jälkeen ylimääräisen liiman/lian poistamiseksi. Tarkista lopuksi mahdollisten ilmakuplien varalta. 

Huomautus 
Tarvittaessa tapetti voidaan limittää ja kaksoisleikata. Leikkaa tapettiin 90 asteen kulma seinän nurkkaan. 

ANNA KUIVUA 
Smart Multifunction tapetin on annettava kuivua 48 tunnin ajan ennen käyttöä. 
 

 
 
Tuotevastuu 
Tuotteidemme myynnissä noudatetaan yleisiä ehtoja, jotka löytyvät osoitteessa www.smartersurfaces.com  

Smarter Surfacen käyttö 
• Käytä vain hyvälaatuisia tarvikkeita, kuten niitä mitä löytyy verkkosivultamme tai 
paikalliselta Smarter Surfaces -partnerilta 
• Puhdista säännöllisesti mikrokuituliinalla ja puhdistusaineillamme tarvittaessa. 
• Käytä magneettitapetin kanssa Neodyymimagneetteja, kuten Smart Neo-magneetteja. 
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