
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN
ALOITAT SEINÄMAALAUKSEN ASENTAMISEN

Vaihe yksi: seinän valmistelu

Klassiset ja korkealuokkaiset
seinämaalaukset asennusohjeet E-mail info@wallsauce.com

Tarkista seinämaalasi
Tarkista koko seinämaalaus huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Kun olet leikannut jokaisen paneelin 
katkoviivoja pitkin, aseta paneelit ulos ja anna levätä vähintään 5 tuntia. Jos huomaat materiaalissa tai kuvassa 
vikoja, Pysäytä ja ota meihin yhteyttä välittömästi - ÄLÄ ASENNA SEINÄTEETTÄ. (Tämä sisältää taitokset, viat, 
jäljet, paneelien reunat ja kaikki kuvaongelmat).

Liitä
Tämä seinämaalaus on “liitä seinä” -seinämaalaus. Käytä vain suosittelemaamme Solvite “Paste the Wall” -tahnaa tai 
sopivaa vaihtoehtoista “liitä seinä” -tahnaa. Huomaa: Jokaisen seinämaalauksen mukana toimitetun 230 g:n Solvite 
Paste the Wall -liimapussin tulee peittää riittävästi jopa 24 m2 (esim. 8 m leveä x 3 m korkea) tai 270 ft2 (esim. 27 
jalkaa leveä x 10 jalkaa korkea).

Muut kommentit
• Sinun ei tarvitse leikata ylimääräistä pois ennen kuin olet asentanut seinämaalauksen.
• Rullan yläosassa näet pienen kaavion, jossa näkyy koko seinämaalaus paneeliohjaimilla.
• Älä hankaa seinämaalauksen pintaa voimakkaasti asennuksen aikana ja liioittele saumoja.
• Suosittelemme, että kaksi henkilöä asentavat tämän seinämaalauksen yhdessä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
• Annetut tiedot ovat vain ohjeellisia. Wallsauce.com ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta tai viallisen tuotteen 
asennuksen jälkeen syntyneistä kustannuksista, jotka on voitu tunnistaa ennen asennusta.

Asennetaan kipsiseinään

Seinän valmistelu on prosessin tärkein osa. Varmista, 
että seinä on puhdas ja kuiva, eikä siinä ole irtonaista 
kipsiä tai epäpuhtauksia. Seinän TÄYTYY olla sileä 
ja vailla pintakuvioita. Hio karkeat alueet tai täytä 
mahdolliset reiät. Kun olet tyytyväinen, että seinä on 
täysin sileä, tasainen ja vapaa rappauksesta, sinun on 
mitoitettava seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä.

Asennetaan maalattuun seinään

Jos sinulla on vanha maalattu seinä, jossa on löysää 
tai hilseilevää maalia, suosittelemme hiutaleiden 
poistamista ja pinnan tasoittamista hiekkapaperilla. 
Käytä täyteainetta ja hio takaisin, jos se on tarpeen 
sileän seinän saavuttamiseksi. Kun olet tyytyväinen, että 
seinä on täysin sileä, tasainen ja vapaa rappauksesta, 
sinun on mitoitettava seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä.

Asennus paperitetulle pinnalle

Poista kaikki vanhat paperit. Seinän tulee olla täysin 
sileä, muuten uusi tapetti ei välttämättä tartu kunnolla. 
ÄLÄ käytä vuorauspaperia tämän seinämaalauksen 
alla. Kun olet tyytyväinen, että seinä on täysin sileä, 
tasainen ja vapaa vanhasta paperista, sinun on 
mitoitettava seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä.

Seinän mitoitus ennen asennusta

On erittäin tärkeää, että mitoit seinäsi pohjamaalilla/
tiivisteellä ennen seinämaalauksen asentamista. 
Sinun on jätettävä pohjamaali kuivumaan valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Katso seuraavalta sivulta “Vaihe kaksi: 
seinämaalauksen ripustaminen”

Tärkeät muistiinpanot
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1. Aloitus
• Seinämaalaus toimitetaan rullana ja jaettu “paneeleihin”. 
Leikkaa varovasti kunkin paneelin katkoviivoja 
pitkin ja aseta ne tasaisesti. Paneelit on numeroitu 
kiinnitysjärjestyksessä, vasemmalta oikealle.
• Aloita vasemmalta tai oikealta ja työskentele 
suorasta luotiviivasta.
• Varmista, että seinälläsi on sileä, puhdas ja kuiva 
pinta, jossa ei ole kiinnikkeitä tai irtonaista kipsiä tai 
maalia. Jos pintasi on kuiva ja imukykyinen, saatat 
joutua maalaamaan tai tiivistämään pohjamaalilla. 
Tärkeää – lue “Tärkeät huomautukset ja vaihe yksi: 
seinän valmistelu”
• Suosittelemme, että sienellä tai suihkutat seinään 
vedellä ennen paneelien asentamista varmistaaksesi, 
että seinä on täysin puhdas ja valmis seinämaalausta 
varten.

2. Ensimmäisen pisaran asentaminen
• Aseta paneelit tasaisesti puhtaalle pinnalle.
• Tämä seinämaalaus vaatii liimaamaan seinän, ei 
paperia.
• Käytä keskipintaista maalaustelaa liimaamaan tahna 
seinälle ja liimaa vain yksi pisara/paneelialue kerrallaan.
• Kiinnitä tapettipaneeli varovasti valmisteltuun pintaan 
varoen puristamasta liimaa irti reunoista.
• Liu’uta paneeli paikoilleen niin, että se vastaa 
pystysuuntaista suuntaviivaasi, ylimääräinen ilmaus 
ylhäällä, alhaalla ja sivulla kulkien reunojen yli.
• Ihannetapauksessa käytä tasoitusharjaa tai kosteaa 
sientä ja paina paneelia varovasti seinää vasten 
aloittaen ylhäältä. Jatka tätä, jotta kaikki rypyt ja kuplat 
tasoitetaan varovasti käyttämättä liikaa painetta.

3. Lisäpaneelit
• Muista liittää seinä ensin ja kiinnitä toinen ja sitä 
seuraavat paneelit varmistaen, että kuvio tai kuva 
täsmäävät edetessäsi ja että sopiva määrä vuotoa 
kulkee ylä- ja alareunojen yli. Paneelimme levitetään 
“reunasta reunaan”, joten jokainen paneeli osuu seinään 
seuraavaan. Paneeleissa ei ole päällekkäisyyksiä.
• Liu’uta paneelia varovasti paikoilleen ja säädä 
tarvittaessa. Varmista, että paneelit ovat kunnolla 
paikoillaan ilman rakoja paneelien välillä.
• Noudata samaa prosessia paneelin tasoittamiseen ja 
varmista, että se tehdään hyvin varovasti, jotta paneeli 
ei liiku, kun se on oikein paikallaan.
• Jatka kaikkien keskimmäisten paneelien asentamista 
ennen viimeisen paneelin asentamista. Sen tulee olla 
äärivasen tai äärioikea paneeli riippuen siitä, kummalta 
puolelta aloitit.

4. Leikkaa yläosa, pohja ja sivut
• Kun kaikki paneelit on asennettu, leikkaa varovasti 
paneelien ylä- ja alaosa sekä äärivasen ja oikea reuna 
suoraa reunaa käyttäen. Älä kiirehdi tätä ja varmista, 
että sinulla on terävä terä saadaksesi parhaat tulokset.
• Kun olet valmis, poista ylimääräinen tahna kostealla 
sienellä tai liinalla.
• Huomaa; tummemmissa seinämaalauksissa, kun 
seinämaalaus on täysin kuiva, käytä tarvittaessa 
värillistä pastellia tämän mallin saumoissa, jotta 
valkoiset reunat eivät näy.
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Jos sinulla on kysyttävää asennuksesta, soita +44 (0)1772 284110
tai sähköpostilla info@wallsauce.com tietoa ja neuvoja varten.

Voit myös ladata nämä ohjeet verkkosivuiltamme www.wallsauce.com/fi/

Muista kierrättää pakkaus

Vaihe kaksi: seinämaalauksen ripustaminen

Mitä tarvitset
Solvite “Paste the Wall” -liima, tela ja alusta, mittanauha, vesivaaka, kynä, tasoitusharja, Stanley-veitsi/
leikkausveitsi, suora reuna (leikkaukseen) ja kostea liina.


