Fliistapeedi paigaldusjuhend – liim seina!
Fliistapeet (teistesõnadega Smartpaper või non-woven) on uus sõna tapeedimaailmas. Paber on segatud
kangakiuga, mis ei muuda tapeeti mitte ainult tugevamaks, vaid ka palju lihtsamini paigaldatavaks.
Paigaldusjuhend
Samm 1
Kui tapeedil on mustrisamm, siis lõigake paanid enne kas põrandal või laual välja. Kui mustrisamm puudub
võite seda tapeeti ka otse rullist paigaldada. Kuiva fliistapeeti on palju lihtsam ja täpsem mõõtu lõigata kui
liimist läbiimbunud tapeeti.
Samm 2
Kanna liim rulli abil seinale. Kasuta fliistapeedile mõeldud liimi.
Tapeeti ei tohi liimiga immutada.
Nõuanne: liim kanna iga paani kohta 15-20cm laiuse varuga. Nii ei määri sa eelmist
paani ära, kui liimi lisamist jätkad.
Samm 3
Kanna tapeedipaan seinale. Eelised: töö on puhas ja vigasid on lihtne parandada.

Samm 4
Vajadusel lõika ülemine ja alumine serv parajaks – ja ongi valmis!
Nõuanne: Lae ja sokliliistu juurest on tapeedijoonlaua ja murtavate teradega noa abil
lihtne lõikeid sooritada.
Samm 5
Aastate pärast on tapeeti hõlbus kuivalt eemaldada.
Eelised: Fliistapeet, mis on juhist järgides paigaldatud, on hõlbus eemaldada – lihtsalt
tõmba kuiv fliistapeet kätega paanide kaupa seinalt maha. Sein jääb kahjustamata ja
kuiv, ning uue tapeedi paigaldamine on äärmiselt lihtne.
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. Kui teil on vaja lisarulle, siis palun teavitage meid vajalikust
partiinumbrist, nii saab veenduda, et ei tekiks tooni erinevusi.
Enne paigaldamist veenduge, et kõik rullid on ühest partiist ning et tapeedil ei esine defekte, värvipraaki,
toonivahesid. Kui ilmneb varjatud tootmisdefekte, siis peate kogu praagi koos etiketiga meile tagasi tooma. Jätke
paigaldus pooleli, kui avastate defekti paigalduse käigus. Ka juba paigaldatud jupid peate meile tagastama.
Nende abil peame tõestama tootjale defekti olemasolu.
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 eelarvestaja või tapeetide paigaldajaga.
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