
  

A DécorMark falfóliák lehetőséget kínálnak arra, hogy egyedi faldekorációt készítsünk tiszta és száraz 
körülmények között. 
A DécorMark nyomás-érzékeny öntapadó anyagok, melyek nagy tűréshatárral rendelkeznek. Ha összehasonlítjuk a különböző 

felületeket, azt tapasztaljuk, hogy azok nagyon eltérőek, és esetenként, alacsony ragasztási szilárdságot kínálnak. Ezen 

különbözőség miatt kiemelten fontos, hogy nagy pontossággal felmérjük a falakat, előzetesen felkeressük az adott helyet azzal a 

céllal, hogy szükség esetén előkészítsük a felületeket. 

. 

1. A fal minőségének felmérése 
• A fal nem lehet nedves. 

• Az textúrák csökkentik a tapadási szilárdságot. 

• A legtöbb emulzióval festett belső fal sima, tömített, nem 

porózus felülete alkalmas a dekoráció alkalmazására. Ha a 

festék alacsony latex vagy VOC tartalmú, ez drasztikusan 

csökkentheti a tapéta tapadási szilárdságát. Ne használjuk a 

“könnyen tisztítható” jelzéssel ellátott festéket. 

• Ha egy nem ismert, erre a célra még nem kipróbált, nem 

tesztelt felületre alkalmazzuk, akkor nem garantált a sikeres 

felhasználás. Ennek érdekében ajánlatos a falat előzetesen 

primerrel kezelni. 

• Ha bármilyen kétely felmerülne, akkor ragasszunk fel egy minta-

darabot a falra, s 24 órán keresztül ellenőrizzük, hogy mennyire 

tapad a felületre. 

• A frissen festett fal nedvességet párologtat a falfestést követően 

5 napon, glettelés esetén 4 héten keresztül. 

 
2. A falfelület előkészítése 
• Távolítsuk el az egyenetlenségeket és a hibákat a festésről a 

primer alkalmazása előtt.  

• Tisztítsuk le a felületet egy szivaccsal és meleg vízzel, s 

hagyjuk, hogy teljesen kiszáradjon.  
 
3. A fal alapozása 

• Míg a DécorMark termékeket emulzióval festett falfelületekre 
használjuk, ha alapozzuk a falat, annak számos előnye van. 
Ezért ez egy javasolt eljárás. 

• Az alapozó lefedi a régebbi festékeket. 
• Lehetővé teszi, hogy a tapétát áthelyezzük anélkül, hogy az 

eltávolítás során szennyeződne a ragasztó felület. 
• Szabályozhatja a nedvességtartalmat, elfedi a színbeli 

egyenetlenségeket, melyek esetleg átütnének. 
• Erősebb tapadási szilárdságot biztosít függetlenül attól, hogy 

milyen felületi, egyenetlenség, esetleg minta van a falon. 
• Alapozás esetén vizes bázisú semleges színt használjunk. Ez 

egy szilárd, zárt felszínt biztosít a száradási idő nélkül, s nem 
érzékelhetőek majd az olajbázisú festék használatát követően 
jelentkező illatok. 

• Alapozást követően csak 48 óra elteltével tegyük fel a fóliát. 

 
4. Termék tárolása, kezelése 
• Biztosítsuk a termék tárolását szobahőmérsékleten, 50 %-os 

relatív páratartalom mellett. Csak pamutkesztyűvel érintsük 

meg a nyomathordozót, védjük a portól és a sztatikus 

feltöltődéstől. 

 
5. Nyomtatási útmutató 
• Használjunk megfelelő profilt, készítsünk tesztnyomatot. 

• Az egyes panelek nyomtatása közben úgy változtassuk a 

beállítást, hogy a nyomtatás szélességén belül csökkenjen a 

színek variációinak száma  

• Nyomtatást követően a laminálás vagy további felhasználás 

előtt hagyjuk, hogy a nyomat 24 órán át kiszáradjon, a kelet-

kezett gázok elpárologjanak. A megmaradt oldószerek 

csökkentik a dörzsöléssel szembeni ellenállást a festékben és 

csökkentik a ragasztó erősségét, ami nagyon fontos az 

illesztéseknél. Amíg teljesen meg nem száradt a tapéta, 

vigyázzunk a gumihengerek használatával, az egymáshoz 

illesztett részekkel. 

 

6. A nyomatok előkészítése 
• Valamennyi PVC és poliészter termék adott mértékben zsugo-

rodik, ezért az illesztés során 10mm kifutóval (átfedéssel) 

kalkuláljunk a nyomtatás során. 

• Applikálás előtt vágjuk méretre a grafikát, figyelembe véve az 

átfedéseket is. 

 
7. Applikálás 
• A felhasználást javasoljuk 10˚C és 25̊ C között végezni. 

• A felületnek legyen tiszta és száraz. 

• A grafikát függőlegesen helyezzük fel, ehhez használjunk 
függőónt.  

• Ideiglenesen rögzítsük egy-egy ponton a grafikát a végleges 
helyzetében. 

• A fólia felső részéről távolítsuk el a hordozót, simítsuk rá a falra, 

távolítsuk el a rögzítő szalagokat, a fólia maradék hordozóját is 

távolítsuk el, majd jobbról-balra simítsuk a falra a fóliát. 

• A visszaszedhető elemeket felszedhetők, majd ismét 

visszahelyezhetők, de csak akkor, ha a felület teljesen ép. Ne 

szedjük fel és helyezzük vissza az elemeket, ha a felületen 

vannak pigment vagy por maradványok, mert a ragasztó 

könnyen szennyeződhet. 

• Filcbevonatú simítót használjunk, ami nem hagy nyomot a grafikán. 

• Ügyeljünk arra, hogy ne nyúljon meg a tapéta. 

 
8. Átfedések és illesztések 
• Applikáláskor 10 mm-es átfedést, enyhe melegítést, és 

gumirollert használjunk. 
• Vágjuk le a felesleget a tetején, az alján és a széleken egy kés 

segítségével, használjunk gumihengert, kövessük a fal ívét. 

• A tapéta normális zsugorodása következtében a részek között 

idővel rés keletkezik, ezért jobb, ha hagyjuk az átfedéseket.  

 
9. Tisztítás és eltávolítás 
• A nyomatokat óvatosan, nedves, nem morzsolódó 

szivaccsal le lehet tisztítani. 

• Nem vállalunk felelősséget a nyomtatott felületen bekövet-

kezett sérülésért, még visszaszedhető ragasztó esetén sem, 

mivel a nyomat és a fal közötti tapadás nem ellenőrizhető. A 

festék minősége változhat a teljes falfelületen Nem vállalunk 

felelősséget az esetleges ragasztó maradványok okozta károk 

ellen. 

 
 

MetaSure Jótállás 
A DécorMark tapéták teljes szortimentjének  

minőségét a MetaSure jótállási program  

garantálja. Az adatlappal és a jótállással 

kapcsolatos információ vonatkozásában kérjük, 

 keresse fel weblapunkat:  

www.metamark.co.uk/technical 
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