
TYYPPITYYPPI Polyesteriselluloosakuidusta valmistettu kohokuvioinen maalattava tapetti.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Seinien pintamateriaali kuivissa sisätiloissa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Sisämaalauspohjaksi tasaisille/tasoitetuille betoni-, rappaus-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille
sekä kartonkipintaisille kipsilevypinnoille korjaus- ja uudismaalaukseen käyttöohjeen mukaan.

TUOTESELOSTE

TIKKURILA

TUNTO STRUKTUURITAPETTI

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto -tasoitteella ja hio
kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalatut pinnat:
Pese ennen maalatut pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva maali.
Tasoita halkeamat, kolot ja epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Presto-tasoitteella. Hio kuivunut pinta. Hio kovat, kiiltävät, maalatut
pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly.

Paperitapetoidut pinnat:
Poista tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot Presto F Remonttitasoitteella. Hio ja pohjamaalaa pinta. Jatka käsittelyä edellä annettujen
ohjeiden mukaisesti.

PohjustusPohjustus
Pohjamaalaa kertaalleen Varma-pohjamaalilla tai Luja Yleispohjamaalilla.

Levitä kuivuneelle seinäpinnalle non-woven-tapeteille sopivaa liimaa (esim. Kiilto Oy:n Nowo Seinäliimaa) tasaisesti tapettivuodan
levyiselle alueelle kerrallaan.

Kiinnitä Tunto Struktuuritapetti liimapintaan joko tapettiharjalla tai -lastalla tiiviisti poistaen ilmakuplat. Aseta tehtaalla valmiiksi leikatut
reunat vastakkain ns. puskusaumaan. Kohdistusmerkkejä noudattamalla kuvio jatkuu saumattomasti. Pyyhi saumoista
mahdollisesti pursunut liima välittömästi pois kostealla sienellä tai puhtaalla rievulla. Siisti tapettien päädyt katkoteräveitsellä.

Pintamaalaus:
Pintamaalaus voidaan tehdä sen jälkeen, kun Tunto Struktuuritapetti on kuivunut alustaansa, aikaisintaan n. 12 tunnin kuluttua
olosuhteista riippuen. Maalaa 1–2 kertaa esim. Harmonylla tai jollain muulla vesiohenteisella Tikkurilan sisäseinämaalilla
käyttökohteen mukaan. Maalin riittoisuus n. 5 m²/l.

Tunto Struktuuritapetti sopii käsiteltäväksi myös kuultavilla tuotteilla, kuten Harmony Kuviointimaalilla tai Taika Glaze
helmiäislasyyrilla. Tällöin kohokuvio jää näkyviin hieman taustaa vaaleampana. Lasyyrit voidaan levittää telalla ja tasoittaa
välittömästi siveltimellä ristiin rastiin. Huomioi, että alustan tulee olla tasavärinen, sillä tapetti jää läpikuultavaksi.

Huom! Nowo Seinäliimalla kiinnitetty tapetti on myöhemmin poistettavissa Kiilto Oy:n Tapetinpoistoaineella.
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Koristeellinen seinänpäällyste.

Formaldehydin päästö Hyväksytty

Lämmönkesto NPD

Palokäyttäytyminen D-s3,d2 (CWFT)

Vaarallisten aineiden päästö

- Raskasmetallien päästö Hyväksytty

- Vinyylikloridimonomeerin päästö Hyväksytty

Äänen absorptio NPD
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