
Πως τοποθετείται μια ταπετσαρία
τοίχου χάρτινη με κόλλα γλουτολίνης

ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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Αποφασίστε το σημείο

που θα τοποθετηθεί

η χάρτινη ταπετσαρία.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι

λεία και καθαρή.

Αφαιρέστε πρίζες και ράφια

ή έπιπλα που θα σας

εμποδίσουν στην

τοποθέτηση.

Η ταπετσαρία που θα παραλάβετε θα αποτελείται από δύο τρία

ή περισσότερα κομμάτια (ανάλογα τη διάσταση) αριθμημένα .

μέτρο

4
Όταν θελήσετε να αφαιρέσετε

την ταπετσαρία βρέξτε

πολύ καλά όλη την

επιφάνεια με νερό.

Περιμένετε λίγη ώρα

να μουλιάσει το υλικό.

Αφαιρέστε με ήρεμες

κινήσεις

από πάνω

προς τα κάτω.

κουβάς &
σφουγγάρι
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tip!
Για καλύτερη εφαρμογή
περάστε ένα ένα  τα φύλλα
της ταπετσαρίας με κόλλα, διπλώστε τα
με την κόλλα μέσα και αφήστε τα για 10λεπτά στην άκρη.
Μή φοβάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσουν μεταξύ τους!

φτιάξτε την κόλλα από
την προηγούμενη ημέρα για να
ενεργοποιηθούν τα συστατικά της.  
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Ετοιμάστε την κόλλα γλουτολίνης

σε ένα κουβά και με μια βούρτσα

απλώστε μια παχειά ομοιόμορφη

στρώση καλύπτοντας όλη

την πίσω επιφάνεια.

Ξεκινήστε από τα αριστερά του

τοίχου μετρώντας το πλάτος της

ταπετσαρίας και σημειώνοντας με

μολύβι τις αλφαδιές στον κάθετο

άξονα για κάθε κομμάτι. 
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Πέρνουμε το πρώτο κομμάτι

και το τοποθετούμε από πάνω προς

τα κάτω.  Η κόλλα που υπάρχει 

στη πίσω όψη μας επιτρέπει να 

τοποθετήσουμε το κομμάτι της

ταπετσαρίας στη σωστή θέση.

Ακολουθεί το δεύτερο κομμάτι 

προσέχοντας τη σύμπτωση 

του θέματος.

Τα κομμάτια τοποθετούνται 

το ένα δίπλα στο άλλο,

σε σειρά όπως είναι  αριθμημένα.

Με την πλαστική σπάτουλα  στρώνουμε τα κομμάτια

και με το σφουγγάρι πιέζουμε πολύ καλά με κινήσεις 

από την μέση προς τις άκρες και από πάνω προς τα κάτω.

Το περίσευμα της * κόλλας  το αφαιρείτε με ένα καθαρό πανί.

Η ταπετσαρία είναι έτοιμη.

Το μόνο που μένει είναι να

αφαιρέσετε με ένα κοπίδι

την ταπετσαρία που περισσεύει

στο πάνω και στο κάτω μέρος

αλφάδι
κοπίδι
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tip! Είναι πιο εύκολο να κόψετε την ταπετσαρία
την επόμενη μέρα που θα έχει προλάβει
να στεγνωσει.
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Η κόλλα γλουτολίνης δεν αφήνει λεκέδες γι αυτό μην ανησυχείτε αν κάπου μείνει λίγη.*
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