Instrukcja montażu tapet SEMPATAP®
1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usunąć stare tapety / farbę itp. oraz przygotować ściany i sufit do dalszych prac*.
SEMPATAP® zwykle stosowany jest tylko od wewnętrznej strony ścian zewnętrznych budynku /
lokalu.
Jeśli tynk lub powłoki na ścianach i sufitach są bardzo stare i porowate, należy nałożyć warstwę
wyrównującą i pozostawić do wyschnięcia.
*Jeśli jest obecna pleśń na ścianach i sufitach - powierzchnia musi najpierw zostać poddana obróbce zgodnie z ogólnymi
wytycznymi w zakresie zwalczania pleśni.

2. DOCINANIE PRODUKTU
Tapety SEMPATAP® kładzie się miękką stroną (z pianką) do ściany. Tapetę należy dociąć do
wymaganej długości przy użyciu nożyc do tapet lub dużych nożyczek, następnie zwinąć stroną
z pianką skierowaną na zewnątrz. Klej nanosi się na podłoże za pomocą wałka ze średnim włosiem,
pędzla lub pacy zębatej w ilości około 400 ml /m2 , czyli około 5 litrów na rolkę produktu SEMPATAP®
( 5l / 12,5 m2).

3.

NAKŁADANIE KLEJU

Nałożyć warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka ze średnim włosiem, pędzlem lub pacą zębatą.
Klej nakładać tylko na powierzchni ściany odpowiadającej powierzchni aktualnie przyklejanego
kawałka / długości tapety . Przed przyklejeniem kolejnych części / długości tapety - oprócz ściany
należy tez posmarować krawędź czołową (boczną) wcześniej przyklejonej części tapety.
W celu zastosowania na płaskim sufitach, lukarnach i mansardach – należy nałożyć klej na
powierzchnię sufitu i pozostawić na kilka minut, aż stanie się lepki. Dalej należy postępować tak, jak
w przypadku ścian.

4.

NAKŁADANIE TAPETY

PRODUKT POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA NA 12 DO 24 GODZIN.

Nakładać tapetę SEMPATAP® na powierzchnię ściany świeżo pokrytej klejem (na mokro),
rozpoczynając od górnej krawędzi ściany (u styku z sufitem). Następnie powoli rozwijać w dół
jednocześnie wygładzając lekkim naciskiem dłoni.
Gdy tapeta jest już w odpowiedniej pozycji, mocno docisnąć ręcznie i wygładzić za pomocą szpatułki
do tapet - w celu usunięcia wszystkich pęcherzy powietrza.
Kontynuować nakładając kolejne części (długości) tapety - pozostawiając wąską szczelinę 1-2 mm
między kolejnymi przyklejanymi częściami (długościami) - aż do pokrycia całej ściany.
Za pomocą noża do tapet - odciąć nadmiar na poziomie sufitu i/lub na styku z listwą.
W miejscach montażu wtyczek, przełączników , itp. – należy przyciąć nadmiar tapety SEMPATAP®
i zamontować je używając dłuższych śrub / wkrętów.

5. WYPEŁNIENIE POŁĄCZEŃ (SZCZELIN)

PRODUKT POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA NA 12 DO 24 GODZIN.

Wprowadzić elastyczną masę szpachlową (np. „FIBRELASTIC®”) do wszystkich spoin pionowych
między częściami / długościami położonej tapety SEMPATAP®. Dla starannego wykończenia można nałożyć także w miejscach styku tapety z sufitem, ramami okiennymi, listwami, itp.
Po nałożeniu usunąć nadmiar masy szpachlowej i wyrównać połączenia.
Dla estetycznego wykończenia krawędzi zewnętrznych, narożników, krawędzi okien, stolarki itp.
można użyć dostępnych na rynku specjalnych taśm lub listew.
Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny przed docelowym wykończeniem / dekoracją.

6.

WYKOŃCZENIE / DEKORACJA

Tapety SEMPATAP® - mogą być dekorowane tapetą dekoracyjną lub pomalowane farbą
akrylową matową (mikroporową) –w celu zachowania właściwości akustycznych !
W przypadku malowania - dla idealnego efektu - przed nałożeniem farby można zmatowić
połączenia papierem ściernym.
W przypadku tapety dekoracyjnej - należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta tapet - w
zakresie jej doboru, rodzaju kleju, sposobu nakładania itd.

