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ENNE ALUSTAMIST 

• Veenduge, et digitaalselt trükitud tapeet oleks terve ja transpordikahjustusteta. 
• Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage MURABONDi tooteid, järgides pakendil olevaid 

juhiseid. 
• Tagage piisav valgustus, et saaksite materjali paigaldamise ajal ja järel korralikult üle vaadata. 
• Paigaldamise ja kuivamise ajal tuleb töötamiskohas tagada hea ventilatsioon ning temperatuur 

peab olema vähemalt 12 °C. 
• Kui teil on probleeme ja arvate, et tulemus ei pruugi olla vastuvõetav, siis KATKESTAGE töö, 

sest pärast materjali lõikamist ei aktsepteeri me nõudeid rohkem kui kolme paani eest. 

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 

• Kasutage jäikade harjastega harja ja eemaldage pinnalt kogu mustus ja lahtine materjal. 
• Eemaldage pinnal olevad jäljed pesuvahendi lahusega. Enne tapeedi paigaldamist oodake, kuni 

pind on täielikult kuivanud. 
• Pinnal olev hallitus või vetikad tuleb eemaldada fungitsiidse pesuvahendiga, järgides tootel 

olevaid juhiseid. Laske korralikult kuivada. 
• Kõik pinnal olevad augud, praod ja defektid tuleb täita kvaliteetse täiteseguga, siluda ja lasta 

kuivada. 

ALUSPINNA OMADUSED 

• Viimistlemata imavad pinnad 
Kandke pinnale üks kiht Murabondi krunti (1 osa krunti ja 3 osa puhast vett). Laske korralikult 
kuivada. 

• Viimistletud imavad pinnad 
NB! Kui aluspinnal on mitu kihti, võib see mõjutada pinna poorsust ja halvendada nakkumist. 
Kui teil on kahtlusi või kui pinna viimistlemiseks on kasutatud õlipõhist värvi, võtke ühendust 
meie tehniliste nõustajatega klienditeeninduskeskuse telefonil 08705 117 118. 

Kui olete kindel, et saate tööga jätkata, siis veenduge, et kõik pinnad oleksid sügavuti kuivad, 
ja kandke pinnale üks kiht Murabondi krunti (1 osa krunti ja 1 osa puhast vett). Laske 
korralikult kuivada. 

Paigaldage tapeet aluspinnale, kasutades liimi Murabond Easystrip. Paigaldage üks paan 
korraga. Paigaldage tapeet mustri suunas nii, et paanide servad jäävad vastamisi või 
ülekattega ja vajaduse korral lõigake paan mõõtu. 

  



 

 

• Mitteimavad pinnad 
NB! Kui aluspind on tsemendist või betoonist või on ebastabiilne, võtke ühendust meie 
tehnilise meeskonnaga telefonil 08705 117 118. Kõik täitematerjaliga või muul moel 
parandatud või imavad piirkonnad tuleb tasandada ja viimistleda ülejäänud pinnaga sarnase 
pigmendiga õlipõhise värviga nii, et kogu pinna värvitoon ja imavus on ühesugused. 

Paigaldage tapeet aluspinnale, kasutades liimi Murabond Sealed Surface. Paigaldage üks paan 
korraga. Paigaldage tapeet mustri suunas nii, et paanide servad jäävad vastamisi või 
ülekattega ja vajaduse korral lõigake paan mõõtu. 

PAIGALDAMINE 

• Kandke lahjendamata liim aluspinnale. Selleks kasutage keskmise pikkusega karvadega rulli ja 
pintslit vahede liimimiseks. Katke liimiga ainult ühe paani paigaldamiseks vajalik ala. 

• Kasutage pehmet tapeedilabidat ja paigaldage tapeet ettevalmistatud pinnale, tehes sujuvaid 
üles-alla liigutusi. Jälgige, et te ei suruks liimi servadest välja. 

• Enne paani ülemise ja alumise serva parajaks lõikamist oodake umbes 15 minutit. 
• Kui paigaldate paanid ülekattega, peab ülekate olema piisavalt suur, et muster kokku jookseks 

ja seejärel lõigake keskelt maha. Kui te ei soovi paane omavahel kohe ühendada, keerake 
servad umbes 5 cm võrra tagasi, kuni olete valmis serva järgmise paaniga ühendama. 

MAHATÕMBAMINE JA EEMALDAMINE 

Digitaalselt trükitud tapeedi saab eemaldada kuivalt ilma seina pinda kahjustamata (eeldusel, et 
seina pind on stabiilne või et see on enne tapeedi paigaldamist stabiilseks tehtud). Tapeedi 
mahatõmbamisel võib selle tagakülg hakata rebenema ja pinnale võivad jääda mõned tükid. Nende 
eemaldamiseks leotage neid sooja vee ja tavalise pehmetoimelise pesuvahendi lahusega, aidates 
tapeedinoaga ettevaatlikult kaasa. 

 
Mahatõmmatav 

 
Katke sein liimiga 

 
Paigaldage ülekattega ja lõigake parajaks 

 

Valguskindel 

 

Probleemide korral võtke ühendust Vivarec müügipersonaliga või  Muraspec tehniliste 
nõustajatega (inglise keelees) klienditeeninduskeskuse telefonil +44 (0) 8705 117 118. 


