LIIMIGA TAPEEDI KLEEPIMISE JUHEND.
See on eelliimitud tapeet. Tapeedil märge PREPASTED! Ärge kasutage mingit liimi!
Säilitage kindlasti kõik tapeedi etiketid!
Meie soovitame teil toimida järgmiselt: rullige kõrvuti lahti kaks rulli, et vaadata, kuidas mustrid
sobivad (soovitav kontrollida, et ühte ruumi paigaldataval tapeedil oleks üks partii number ehk “serie
nr” või “batch”). Kontrollige võimaliku trüki- ja kvaliteedipraagi olemasolu enne lõikamist ja
paigaldamist (kahjuks ei saa me hiljem avastatud praaki hüvitada). Lõigake esimene paan
mõnesentimeetrise varuga ülevalt ja alt. Kasutage seda näidisena teiste tükkide lõikamisel. Kastke
paan üleni veenõus märjaks (ka pealispind ei karda vett!) ja keerake ettevaatlikult mõlemad paani
otsad keskele kokku, liimitud pind seespool. Laske paar minutit seista. Keerake paani ülemine pool
lahti ja kinnitage selle ülemine äär seinale. Enne kui keerate lahti paani teise poole, veenduge, et
ülemine äär on absoluutselt sirge ja siluge siis käsnaga paan sirgeks. Lõigake ära üleliigne paber
ülevalt ja alt. Jätkake järgmise paaniga. Ärge jätke vahele väikeseid piirkondi, näiteks akende ja uste
ümbrustel,vaid kleepige kohe järjest. Nurkades murdke paani täies pikkuses, paani üks serv peaks
ulatuma üle nurga vähemalt 2cm ja kleepige järgmine paan sellele peale. Alustage tapeedi kleepimist
akna juurest.Katke tapeediga umbes pool seinapinda kuni vastasseina nurga või ukseni. Siis alustage
tapeetimist uuesti akna juurest ja katke ülejäänud seinapind.
NB! Jälgige tapeedi etiketil olevaid tingmärke. Seletused leiate www.muster.ee

Lugupeetud klient,
Palume kõikide tapeedirullide etiketid hoida alles kuni paigalduse lõpuni. Etiketil on märgitud toote
kood ja partii number - see on justkui selle rulli pass.
Enne paigaldamist veenduge, et kõik rullid on ühest partiist ning et tapeedil ei esine defekte,
värvipraaki, toonivahesid. Kui ilmneb varjatud tootmisdefekte, siis etiketi alusel saame probleemse
rulli asendada. Defekti tõestamiseks tootjale on vajalik probleemiga tapeedi näidistükk ja foto.
Paigaldatud praaktooteid kauplus ei asenda. Samuti ei kompenseeri kauplus praaktapeedi
paigaldamisega seotud kulusid.
Pretensioonidele vastame 7 tööpäeva jooksul.
NB! Skandi Sisustus OÜ teenindajate poolt arvestatud materjalide kogused on soovituslikud. Täpsete
koguste arvutamiseks soovitame konsulteerida tapeetide paigaldajaga.
Lugupidamisega,
Elustiilisalong Muster
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