Vlies tapéta ragasztási útmutató
EGYSZERŰ
A tapétaragasztót (Metylan Direct)) hengerrel, vagy ecsettel
1-2
2 tapéta csík szélességben az alapfelületre vigyük fel.
A ragasztó vízzel való keverési arányát és a ragasztás módját
a doboz oldalán találja.
GYORS
A vlies tapéta alá nem szükséges makulatúra.
A vlies tapétát a ragasztóval megkent falra szárazon
helyezzük fel és egyenletesen rásimítjuk.
rásimítjuk. A tapétára nem kell
ragasztót felvinni.
f
Az esetleg kifolyt ragasztót nedves szivaccsal azonnal
töröljük le!
TISZTA

www.tapetacentrum.hu
www.tapetacenter.hu
www.tapetauzlet.org

www.tapetawebaruhaz.hu
www.posztertapeta.hu
www.on
.ontapados-tapeta.com

Olvassa be okostelefonjával az alábbi QR kódot, és
megtekintheti
ti videónkat a vlies tapéták és poszterek
ragasztásáról!

apéta felújításánál
felújításánál és a tapéta cseréjénél a vlies tapétát
A tapéta
szárazon le tudjuk húzni a falról. Nem szükséges hozzá tapéta
leoldó.
A VLIES tapéta előnyei:
- Egyszerű, gyors, tiszta tapétázási eljárás
- Mérsékelten hang és hőszigetelő
- A falak kisebb repedéseit átfedi
- Szárazon lehúzható
- Víznek ellenálló
- Egészség- és környezettudatos termék

Hajlék-2000 Kft.
1089 Budapest Delej u. 43
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