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SMART TAPETIT
Käsittele tapetteja varovaisesti. Älä taita, etteivät valkotauluominaisuudet heikkene.
Suosittelemme suojakäsineitä terävien reunojen vuoksi.

VALMISTELE PINTA
• Suojaa lattia siihen soveltuvalla materiaalilla. Varmista, että suojattu alue on tarpeeksi suuri, jotta mahdut työskentelmään siinä.
• Tarkista seinä ja täytä tai tasoita kolot sekä halkeamat.
• Poista edellinen tapetti seinästä. Varmista, että seinä on puhdas ja kuiva. Hio epätasaisuudet. Huokoiset pinnat tulee pohjamaalata esimerkiksi Smart 
White Primerilla ennen tapetointia.  

MITTAA & MERKITSE
• Suosittelemme tapetin kiinnittämistä vaakatasoon, ota huomioon saumakohdat käytön kannalta. Koko seinää tapetoidessa aloita 
keskimmäisestä kaistaleesta, jolloin sauma ei osu eniten käytettävälle alueelle.

• Piirrä lyijykynällä suora vaakaviiva 95 cm korkeuteen lattiasta.  Kohdista ensimmäisen tapetin alareuna viivalle niin saat sen suoraan.

VALMISTELE  TAPETTI
• Avaa tapettirulla suojatulle lattialle mittaamista ja leikkaamista varten. Varmista, että tapetin selkäpuoli on ylöspäin.
• Mittaa tapetista halutun kokoinen ja leikkaa terävillä saksilla tai tapettiveitsellä.
• Jos tapettiin on kuljetuksessa tai käsittelyssä muodostunut taitoksia, kostuta selkäpuoli sen kohdalta vedellä telaa käyttäen vähintään10 minuuttia 
ennen asennusta. Taitos lievenee tai häviää asennuksen aikana. 

KIINNITÄ TAPETTILIIMA
• Voit lisätä tarvittaessa 10 % vettä valmiiksi sekoitettuun voimakkaaseen tapettiliimaan sen 

juoksevuuden takaamiseksi. Noudata kuitenkin liimanvalmistajan ohjeita.

• Levitä 2 kerrosta liimaa seinään telalla. Älä laita liikaa liimaa.

ASENNUS 
Ensimmäinen vuota:

• Ota ensimmäinen valmisteltu tapettikaistale ja rullaa se varovasti takaisin rullalle, takapuoli ulospäin, ilman että taitat tapettia.
• Aloita vasemmasta kulmasta ja rullaa tapetti seinälle vasemmalta oikealle.  Käytä piirtämääsi 95 cm korkeudessa olevaa viivaa merkkinä.
• Aseta tapetin alareuna viivalle.
• Rullaa tapettia varovaisesti seinää pitkin ja paina samalla ilma pois tapetin ja seinän välistä, ettei tapettiin jää kuplia.
• Käytä tapettilastaa ja paina koko tapettipinta seinään. Työnnä kaikki ylimääräinen liima ja ilma pois tapetin takaa.
• Käytä voimaa ja jatkuvaa painetta, että saat kaiken ylimääräisen liiman pois. Varo naarmuttamasta pintaa.

Seuraava vuota:
• Suosittelemme käytettäväksi limisaumaa liitoskohdissa.
• Kiinnitä seuraava vuota siten, että se ylittää edellisen vuodan reunan 3-4 cm.
• Merkitse ylityskohdan keskelle leikkausviiva lyijykynällä helpottamaan leikkaamista.
• Leikkaa uudella terällä viivaa pitkin molempien kerroksien läpi. Poista ylimääräinen materiaali viillon takaa.
• Työstä saumakohtaa tapettilastalla niin, että sauma jää mahdollisimman pieneksi.
• Lisää saumakohtaan tarvittaessa liimaa ja jatka työstämistä.
• Jatka työtä kunnes sauma on hyvä.
• Tarkista koko pinta ilmakuplien ja ylimääräisen liiman poistamiseksi.
• Toista kunnes pinta on kokonaisuudessaan valmis.
• Pyyhi koko pinta kostealla pyyhkeellä asennuksen jälkeen ylimääräisen liiman/lian poistamiseksi. 

ANNA KUIVUA 
Anna tapettiliimalle 24 tuntia aikaa kuivua ennen kuin otat tapetin käyttöön

Käyttöohje
•  Käytä vain hyvälaatuisia tarvikkeita, kuten niitä mitä löytyy Smarter Surfaces valikoimasta.
• Puhdista säännöllisesti Smart Spongella ja Smart puhdistussuihkeilla.
•  Käytä magneettitapetin kanssa Neodyymimagneetteja.
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Tämä pinta on käytettävissä 24 tunnin kuluttua asennuksesta.

Minusta tulee Smarter Surface:

Päivämäärä ja kellonaika _______________________________

Smart Wallcoverings
(Magnetic/Dry Erase/Projector/2-in-1/3-in-1)




