
 

 
 

Ekodecor skysti tapetai 
 

Ekodecor skystų tapetų naudojimo instrukcija: 

 

Pagrindo paruošimas: 

Naujų, nedažytų, tinkuotų ar špakliuotų sienų, gipskartonio plokščių, betono, plytų ir panašių 

kietų pagrindų paruošimas.  

1.Atsikišusias dalis pašalinti, o paviršių nuvalyti ir nuplauti, didelius įtrūkimus užšpakliuoti ir 

išdžiovinti. 

2. Jeigu sienos baltos užtenka jas du kartus padengti baltais emulsiniais dažais įmaišius į juos 

kvarcinio smėlio.  

Sienų, dažytų, sugadintų iš vidaus (grybelis, pelėsis, rudys) ir iš išorės (kreida, nikotinas, 

metaliniai elementai (vinys, vamzdžiai), medis ir panašių senų paviršių paruošimas.  

1.Atsikišusias dalis pašalinti, o paviršių nuvalyti, nuplauti ir išdžiovinti. 

2.Sienų sugadinimus iš vidaus (grybelis, pelėsis, rudys) ir iš išorės (kreida, nikotinas, vinys) 

panaikinti. 

3.Padengti sieną emulsiniais dažais su kvarciniu smėliu, arba gruntu “Caparol 

Putzgrunt”,“Gruntomal”, “Robitix”. 

Kvarcinis smėlis reikalingas (2-3 saujos smėlio į 1 litrą “Gruntomal”) tam, kad pagerinti 

sukibimą tarp skystų tapetų ir pagrindo, bei supaprastinti skystų tapetų uždėjimą ant 

pagrindo. Caparol “Putzgrunt” (šis gruntas būna jau su kvarciniu smėliu). 

 

Ekodecor skystų  tapetų masės paruošimas:  

Apmušalų reikia pasiruošti iškart visai sienai. 

1.Ekodecor tapetus supilti į patogų darbui indą (kibirą, dubenį ar bliūdą). Patarimas: vienu 

metu į vieną indą suberti nedaugiau kaip du pokus tapetų ( 1 pokas = 3m2 ). Subertus tapetus 

gerai prasklaidyti rankomis.  

2.Į indą su tapetais pilamas šiltas vanduo, darbo pradžioje 1-am pokui (3m2 ) pilama 4-6 

litrai šilto vandens, vėliau jo gali tekti dapilti. (smulkiam raštui tapetu reiktų 4ltr 

vandens, stambiam raštui - 6ltr šilto vandens. Šilko tapetams 5ltr šilto vandens). 

3.Tapetų masė išmaišoma. Masę galima maišyti tiktai rankomis. Maišoma tol kol ji tampa 

elastinga, tiršta ir vientisa, susidariusius gumuliukus privaloma rankomis išardyti.  

4.Braukiant prištais per išmaišytą tapetų masę, turi likti vagos, masė neturi plyšinėti, jei 

plyšinėja, masė per tiršta, reikia dapilti šiektiek vandens ir vėl išmaišyti. Jeigu perbraukus 

pirštais per masę ji išsilygina, ji per skysta, reikia dadėti tapetų ir pakartoti išmaišymą.  

5.Palikti tapetų masę bent 1 valandai išbringti.Šilko tapetus reik palikti išbrinkti minimum 2 

valandoms. 

6.Prieš naudojimą dar kartą tapetų masę gerai išmaišyti rankomis.  

 

 

 

 

 



Ekodecor skystų tapetų užnešimas ant norimo pagrindo: 

1.Masės užnešimui naudoti kietą plastikinę mentelę. Patarimas: šiek tiek užapvalinti mentelės 

kraštus.  

2.Masės panaudojimo laikas – 24 val. nuo paruošimo momento.  

3.Vienos pakuotės užtenka 3m2  

4.Skysti tapetai ant sienos dedami mentele arba tiesiog ranka.  

5.Mentelė laikoma lygiagrečiai sienos, lengvai atkėlus iš vienos pusės. Tapetų masė paskirsto 

ant sienos mentelės centrine dalimi. Tapetų storis ant padengto jais paviršiaus turėtų būti 1-

2mm.  

6.Išilgai lubų kraštų, durų, langų kampuose masė užnešama nuo sienos krašto.  

7.Po Ekodecor tapetų užnešimo ant pagrindo reikia pasirūpinti, kad patalpoje vyktų oro 

cirkuliacija traukianti drėgmę iš patalpos. Oro cirkuliacijai pagerinti siūlome patalpoje naudoti 

ventiliatorių, laikas nuo laiko praverti langus. Jeigu lauke šilta langus palikti atidarytus.  

8.Pilnai tapetai turi išdžiūti per 48 valandas pirmas 8val. po užnešimo ant pagrindo tapetai yra 

lengvai koreguojami.  

 

 

 

 

Pastaba: Nesilaikant instrukcijos gamintojas neatsako už sugadintus Ekodecor tapetus. 
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