INFORMÁCIÓS LAP
(nádlevél- és nádszár szövetekhez, bambusz tekercsekhez, papírszövetekhez, fűszövetekhez)
Ajtóbetéthez, falburkolathoz, lámpaernyőhöz és különböző bútorok, felületek dekorálásához is felhasználhatók. Alkalmazhatjuk hordozóanyagra
felragasztva és keretbe feszítve is.
Nádlevél- és nádszár szövetek
Keretbe feszítés előtt 15 percre vízbe kell meríteni. Lecsepegtetés után szorító lécekkel egyenletesen megfeszítve rögzítjük a keretbe. Száradás
után tökéletesen kifeszül. Hordozóanyagra ragasztás esetén áttört (lyukacsos felületű) szövetek (pl. Nr.701, Nr.06) ragasztásához HENKEL PONAL
felületragasztót ajánlunk. Ez a száradást követően transzparens lesz. Mivel ez vízbázisú ragasztó, azzal számolni kell, hogy egy oldalon történő
ragasztás esetén száradás után meggörbülhet a felületet. Ez keretbe helyezéssel, ellenhúzó alkalmazásával illetve falra ragasztással kivédhető.
Nem áttört felületű szöveteknél (pl. Nr.26, Nr.03, Nr.17, Nr.18, Nr.24) egy oldalon történő ragasztásnál a görbülés kivédhető poliuretán bázisú
ragasztó használatával (PU FLEX 47). Nagyon fontos, hogy a ragasztót egyenletesen, lehetőleg 1-3 mm-es fogas lehúzóval kenjük fel a felületre – a
szövet strukturáltságától függően kiválasztva a fogak nagyságát. Ellenkező esetben a szövet nem ragad meg mindenhol és a felületkezelés is foltos
lehet. Egyenletes, sík felület eléréséhez, a ragasztó száradásáig jelentősen le kell súlyozni a felületet. A nádlevél szöveteket nem kell felületkezelni,
felületük „lakkos” tapintású. Színük a világos sárgától a zöldes sárgáig terjedhet. Nedves ruhával portalanítható. A nádszár szövetek pácolhatók,
lakkozhatók, viaszolhatók. Színük a fehértől a tojáshéj színig változhat. Felületkezelés nélkül napfény hatására sötétedik és mattul a felület. Az így
keletkező eltérésekért felelősséget nem vállalunk. Mivel ezek a szövetek máshogy veszik fel a színező pigmenteket, mint a fafelületek, mindig
próbafestést kell készíteni. Pácolás, színezés előtt PU töltő alapozó használatát javasoljuk. A felületkezelés nélküli felület hamarabb piszkolódik és
nehezebben takarítható. Felületkezelés után a hétköznapok során alkalmazott háztartási bútortisztító szerekkel, vagy nedves ruhával takarítható.
Bambusz tekercsek
Hordozóanyagra ragasztás esetén használhatunk normál faipari ragasztókat (pl.: HENKEL, EMFI). Mivel ezek általában vízbázisú ragasztók,
számolni kell azzal, hogy egy oldalon történő ragasztás esetén száradás után meggörbülhet a felületet. Ez keretbe helyezéssel, ellenhúzó
alkalmazásával, falra ragasztással vagy poliuretán bázisú ragasztó használatával (PU FLEX 47) kivédhető. Nagyon fontos, hogy a ragasztót
egyenletesen, lehetőleg 1-3 mm-es fogas lehúzóval kenjük fel a felületre. Ellenkező esetben a bambusztekercs vagy nem ragad meg mindenhol,
vagy a ragasztó kijöhet a tekercset alkotó 7, 12 vagy 17 mm-es lamellák között. Egyenletes, sík felület eléréséhez, a ragasztó száradásáig le kell
súlyozni a felületet. A felületkezelés nélkül árusított bambusz tekercsek pácolhatók, lakkozhatók, viaszolhatók. Mivel a bambusz máshogy veszi fel a
színező pigmenteket, mint a fafelületek, mindig próbafestést kell készíteni. Pácolás, színezés előtt PU töltő alapozó használatát javasoljuk. Színük a
kiadott mintáktól eltérhet. A barna árnyalatoknál ez nem csak tónus eltérést jelenthet. A felületkezelés nélküli felület hamarabb piszkolódik és
nehezebben takarítható. Felületkezelés után a hétköznapok során alkalmazott háztartási bútortisztító szerekkel, vagy nedves ruhával takarítható.
Papírszövetek
Keretbe feszítés előtt 10-15 másodpercre vízbe kell meríteni. Lecsepegtetés után szorító lécekkel egyenletesen megfeszítve rögzítjük a keretbe.
Száradás után kifeszül. Hordozóanyagra ragasztás esetén áttört felületű szövetek (pl. Nr.28, Nr.14) ragasztásához HENKEL PONAL
felületragasztót ajánlunk. Ez a száradást követően transzparens lesz. Mivel ez vízbázisú ragasztó, azzal számolni kell, hogy egy oldalon történő
ragasztás esetén száradás után meggörbülhet a felületet. Ez keretbe helyezéssel, ellenhúzó alkalmazásával illetve falra ragasztással kivédhető.
Nem áttört felületű szöveteknél egy oldalon történő ragasztásnál a görbülés kivédhető poliuretán bázisú ragasztó használatával (PU FLEX 47).
Nagyon fontos, hogy a ragasztót egyenletesen, lehetőleg 1-3 mm-es fogas lehúzóval kenjük fel a felületre – a szövet strukturáltságától függően
kiválasztva a fogak nagyságát. Ellenkező esetben a szövet nem ragad meg mindenhol és a felületkezelés is foltos lehet. Egyenletes, sík felület
eléréséhez, a ragasztó száradásáig jelentősen le kell súlyozni a felületet. Színük a megadott mintához képest jelentős eltérést nem mutathat, de a
kiadott minták napfény hatására kifakulnak. Az így keletkező eltérésekért felelősséget nem vállalunk. A felületkezelés nélküli felület hamarabb
piszkolódik és nehezebben takarítható. Felületkezelés után a hétköznapok során alkalmazott háztartási bútortisztító szerekkel, vagy nedves ruhával
takarítható.
Fűszövetek
Hordozóanyagra ragasztás esetén használhatunk normál faipari ragasztókat (pl.: HENKEL, EMFI), vagy akár tapéta ragasztót. Mivel ezek általában
vízbázisú ragasztók, számolni kell azzal, hogy egy oldalon történő ragasztás esetén száradás után meggörbülhet a felületet. Ez keretbe
helyezéssel, ellenhúzó alkalmazásával, falra ragasztással vagy poliuretán bázisú ragasztó használatával (PU FLEX 47) kivédhető. Nagyon fontos,
hogy a ragasztót egyenletesen, lehetőleg 1-3 mm-es fogas lehúzóval kenjük fel a felületre és semmiképpen ne kerüljön ragasztó a frontoldalra.
Ellenkező esetben a papíralapú fűszövet nem ragad meg mindenhol. Egyenletes, sík felület eléréséhez, a ragasztó száradásáig le kell súlyozni a
felületet. Színük a megadott mintához képest jelentős eltérést nem mutathat. Felületük puhaszőrű kefével, vagy nedves ruhával portalanítható.
Egy tekercsen belül jelentős színeltérés egyik anyagtípusnál sem lehetséges, de tekercsenként változhat az árnyalat. Ennek oka lehet – a
papírszövetek kivételével - a különböző kitermelési hely és a különböző időjárási körülmények (eső illetve napsütés mennyisége). Mivel mindegyik
termék kézi gyártású, a tökéletes felület egyik terméknél sem garantálható. Ezeknek a termékeknek a varázsát ez a fajta egyediség jellemzi.
Jelen információk a kereskedő mostani tudása és tapasztalata alapján születtek. Mindemellett a felhasználónak saját magának is meg kell győződnie a termék rendeltetésre való
alkalmasságáról. Jelen információk nem jelentenek törvényes garanciát a termék tulajdonságaira ill. rendeltetésre való alkalmasságára. Ha bármilyen kétely merülne fel, forduljon a
forgalmazóhoz. Termékeink használója felel az alkalmazandó szabadalmi jogok, valamint a jelenleg érvényben lévő törvények, előírások betartásáért.
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