
NATŪRALI SIENŲ DANGA

Produkto  (natūralios  dekoratyvinės  sienų  dangos,  kitaip  skystų
tapetų) sudėtyje yra  100% natūralios medvilnės pluošto. Ji skirta
gyvenamųjų  namų  ir  visuomeninių  pastatų  vidaus  sienų  ir  lubų
dekoravimui. 

Sudėtis:  smulkintas  medvilnės  pluoštas,  natūralios  dažomosios
medžiagos, celiulioziniai klijai, mineraliniai komponentai ir smulkūs
dekoraciniai priedai (<1%).

INSTRUKCIJA:

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

• Sienos paviršius turi būti sausas, pašalintos dulkės, riebalai, dėmės,
tapetų bei klijų likučiai;

• esamos dangos turi stipriai priglusti prie pagrindo;
• besilupančius dažus, tapetus ir klijų likučius reikia būtinai pašalinti, o

sienas kruopščiai nuplauti;
• jeigu sienos paviršiuje yra dėmių, trūkumų užpildymo pėdsakų,

sujungimų it pan. – prašome šias vietas padažyti specialiais dažais,
apsaugančiais prieš dėmes;

• slidžius arba blizgančius paviršius (pvz. lakuotą medieną) reikia nutrinti
stambios faktūros švitriniu popieriumi bei nuplauti;

• pagrindas turi būti vientisas – baltas arba pasirinkto tinko spalvos – tai
žymiai sumažins jo išeigas (sena spalva nepersisunks i paviršių).

Taip paruoštą paviršių reikia kruopščiai užgruntuoti specialiu gruntavimo 
pagrindu COTTON-WALL, o labai sugeriančius paviršius - net du kartus.

Senų sienų atveju, prieš tinko panaudojimą reikia padaryti mėginėlį mažame
paviršiuje.   Šiam  tikslui  reikia  dvigubai  panaudoti  specialų  gruntavimo
pagrindą COTTON-WALL, o vėliau medvilnės pluošto tinką ir būtinai palaukti
iki jo visiško išdžiuvimo.

COTTON-WALL MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Vienos pakuotės turinį (1 kg medžiagos) suberti į mažiausiai 15 litrų talpos
plastikinį indą ir kruopščiai išmaišyti ranka, pilant drungną, maždaug 30 °С,
vandenį tokiais kiekiais:

• nuo 8 iki 9 litrų – jei bus dirbama su COTTON-WALL voleliu
• nuo 10 iki 12 litrų – jei su purškiamu pistoletu.

Dėmesio: skystieji tapetai yra natūralus produktas. Pastebėjus ryškų atspalvio
ar dekoratyvinių priedų kiekio skirtumą atskirose pakuotėse, reikia jas visas
sumaišyti kartu, kad išgautumei vientisą spalvą.

Negalima viršyti maksimalaus vandens kiekio pagal pasirinktus darbo įrankius
ir techniką. Masei maišyti negalima naudoti mechaninių maišyklių.

Tokiu būdu paruoštą mišinį palikti maždaug vienai valandai, kad klijai visiškai
ištirptų. Po to visą masę dar kartą išmaišyk ir COTTON-WALL skysti tapetai
yra paruošti naudojimui.

Nerekomenduojama gautą mišinį  laikyti  ilgiau nei  2-3 dienas.  Tokiu  atveju
rekomenduojama indą uždengti drėgnu rankšluosčiu.

Jei darbo metu pasirodys, kad dangos neužteks, rekomenduojama baigti tepti
natūralaus jungimo vietoje (pvz. sienos kampe), nusipirkti papildomai ir tik
tuomet tęsti.

COTTON-WALL MIŠINIO TEPIMAS VOLELIU:

Ant  sienos  užtepti  tiek  paruoštos  masės,  kiek  telpa  delne.  Pradėti  nuo
nedidelių kiekių ir mažų paviršių. Naudoti COTTON-WALL volelį, kad tolygiai
paskirstytum masę ant sienos paviršiaus. Dangos sluoksnis turėtų būti labai
plonas, ne daugiau nei 1-2 mm, nes kitaip bus sunku pasiekti norimą efektą.
Norint  pataisyti  likusius  nelygumus,  visą  paviršių  švelniai  išlygink  voleliu,
stumdamas juo nespaudžiant sienos paviršiumi. Kampus ir briaunas išlygink
plastikine mentele ir COTTON-WALL voleliu.

Skysti tapetai vėdinamoje patalpoje išdžiūsta po 24 - 48  valandų. Siekiant
paspartinti džiovinimą, rekomenduojama įjungti dirbtinį šilto oro srautą.

COTTON-WALL MIŠINIO PURŠKIMAS:

Jei  naudojiesi  purškiamu  pistoletu,  sienas  dengti  skystais  tapetais  reikia
atsižvelgiant į pridedamą įrankio instrukciją. Rekomenduojame pistoletą, kurio
purkštuko skersmuo –  5mm, o darbinis slėgis - 4,0 - 8,0 barai. Padengus
sieną  skystais  tapetais  pistoletu,  rekomenduojame  švelniai  išlyginti  sienos
paviršių COTTON-WALL voleliu.

NAŠUMAS

Vieno pako turinio, taikomo ant lygaus paviršiaus, užtenka maždaug 4,5 - 5,0
m2,  naudojant  COTTON-WALL  volelį,  bei  apie  7,0-8,0  m2,  naudojant
specialųjį purškiamą pistoletą.

COTTON-WALL SKYSTŲ TAPETŲ PRIEŽIŪRA:

Patalpose,  kuriose  dažnai  susiduriama  su  vandeniu  (vonioje,  virtuvėje),
natūraliai  dangai  išdžiūvus,  reikia  ją  nulakuoti  matiniu  bespalviu  laku.  Tuo
būdu gaunamas plaunamas ir drėgmei atsparus  sluoksnis.
Natūralią  sienų  dangą  COTTON-WALL  galima  dažyti  bet  kurios  spalvos
emulsiniais dažais. Tai nepakeis dangos tekstūros.

Sienų,  padengtų  medvilne,  paviršių  labai  lengva  valyti  ir,  reikalui  esant,
taisyti.  Nedideles  nešvarumo  dėmeles  užtenka  nuvalyti  drėgnu  skudurėliu.
Dideles  purvo  dėmes  reikia  pašalinti  plastikine  mentele,  prieš  tai  dangą
sudrėkinus  šiltu  vandeniu,  kol  permirks  visas  nešvarus  paviršius.  Prieš
padengiant naują sluoksnį, skystus tapetus reikia suvilgyti vandeniu jungimo
linijoje maždaug 10 cm pločiu, palaukti  pusę valandos ir tik tuomet dengti
naują sugadintose vietose ir kruopščiai išlyginti jungimo liniją.

COTTON-WALL SKYSTŲ TAPETŲ NUĖMIMAS:

Jei skystus tapetus norite pašalinti, reikia juos gerai sušlapinti šiltu vandeniu,
palaukti maždaug vieną valandą ir nugramdyti plastikine mentele.

Paruošimas
Vienos pakuotės turinį išmaišyti 8-9 litrų šiltame 
vandenyje, jei bus dengiama voleliu arba 10-12 litrų – jei 
purškiamu pistoletu

Našumas
Priklausomai nuo sienų lygumo ir patirties, vienos 
pakuotės užtenka padengti 4,5-5,0 m2 paviršių voleliu bei 
7,0-8,0 m2 - purškiamu pistoletu

Įrankiai COTTON-WALL volelis arba specialus tinkavimo 
pistoletas, plastikinė mentelė -  kraštams ir briaunoms

Naudojimo temperatūra Nuo +5 do +25 laipsnių Celsijaus

Džiūvimo temperatūra Nuo 24 iki 48 valandų

Įrankių valymas Šiltame vandenyje

Saugojimo būdas Produktą reikia saugoti sandarioje, uždarytoje pakuotėje 
virš 0 °C temperatūroje sausoje, vėdinamoje patalpoje

Vartojimo laikas 10 metų nuo pagaminimo datos neatidarytoje pakuotėje

Atsargumo priemonės:
Prieš naudojimą nuodugniai perskaityti etiketę. Laikyti patalpoje, 
neprieinamoje vaikams. Prarijus, nedelsiant kreiptis gydytoją.

Produktas yra sertifikuotas ir tirtas higieniškai, pagal atsparumą ugniai ir
garsų sugėrimą.
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