
 

 

 
 

 INSTRUKCJE MONTAŻU  
TKANIN EVERGREEN 

DEDYKOWANYCH  
                    NA  DEKORACJE ŚCIENNE



PRZYGOTOWANIE ŚCIAN KŁADZENIE TAPET 
 

MONTAŻ TKANIN POSIADAJĄCYCH 

KLEJ NA SPODNIEJ STRONIE & 

TKANIN WYMAGAJĄCYCH UŻYCIA 

KLEJU DO TAPET 

 Obowiązująca norma DTU 59.4 (kładzenie 

tapet oraz powłok ściennych) musi być 

respektowana. 

 
Tekstylia ścienne EverGreen, kolekcja Jet   
Tex, są pokryciami typu 4. Aby zapewnić 
dobrą wydajność i zadowalający wygląd 
nałożonego pokrycia, ściany, po 
przygotowaniu, muszą być czyste,  

o jednolitym kolorze, chłonne, solidne, 
suche, w dobrym stanie, płaskie i gładkie. 

 

Aby określić poziom absorpcji ściany, zaleca 
się metodę kropli wody, jest to prosty i 
szybki proces do wykonania. Po prostu 
spryskaj wodą ścianę i obserwuj.

 

 
Trzy możliwe scenariusze: 

 
1. Woda natychmiast znika w porach ściany 

(efekt kleksowania), ściana jest określona 
jako zbyt chłonna. W takim przypadku 
konieczne jest nałożenie matowej farby 
akrylowej, rozcieńczonej między 20% a 
30% wodą, co reguluje wchłanianie kleju. 

 
2. Woda przepływa wzdłuż ściany (powierzchnia 

ściany staje się lśniąca przez osadzanie się 
wody, po czym znów staje się matowa) 
ściana kwalifikuje się jako normalnie 
chłonna. W takim przypadku ściana jest 
gotowa na przyjęcie standardowego, 
profesjonalnego kleju. 

 
3. Woda spływa do dołu ściany i nie przenika  

jej (efekt « perlage »), ściana jest 

zakwalifikowana jako nieabsorbująca. W 

takim przypadku konieczne będzie 

zastosowanie specjalnego kleju do 

podłoży niechłonnych. 

 

NAPINANIE W RAMIE NA ZIMNO 

Nie jest wymagane żadne 

przygotowanie ściany. 

MONTAŻ TKANIN POSIADAJĄCYCH KLEJ 

NA SPODNIEJ STRONIE 
 

Wystarczy spryskać wodą tył JET TEX WALL  

i ścianę standardowym spryskiwaczem, 
odczekać kilka sekund, aż klej się aktywuje, 
a następnie przykleić tkaninę. Po nalepieniu 
brytu na ścianę dobrze wygładzić od środka 
na zewnątrz, aby zapewnić dobre 
rozprowadzenie kleju. 
 
Łączenia brytów od brzegu do brzegu.  

 
MONTAŻ TKANIN WYMAGAJĄCYCH 

UŻYCIA KLEJU DO TAPET 

Zaleca się użycie gotowego, 

profesjonalnego kleju, rozprowadzanego 

wałkiem, dla pokryć ścian typu 4 o 

maksymalnej masie 380 gramów. Wybór 

rodzaju kleju powinien zostać dokonany 

zgodnie ze stopniem absorpcji ściany (patrz 

przygotowanie ścian / test kropli wody) 

Naklejanie brytów lub montaż    

panoramiczny powinien być wykonany 

poprzez aplikację kleju bezpośrednio na 

ścianę.  

 
Łączenia brytów od brzegu  

do brzegu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPINANIE W RAMIE NA ZIMNO 

 
Profil wcześniej przyklejony, potem 

przykręcony lub przyczepiony do ściany 

według instrukcji producenta profili.  



PRODUKTY 
Montaż 

z klejem do tapet 
Montaż z klejem po 

spodniej stronie tkaniny 
Napinanie 
w ramie 
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www.evergreen-fabrics.com 

www.dickson-coatings.com 
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