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Perinteinen paperitapetti 
PR-001-27052021 

 

Tyyppi: Liimapainotekniikalla valmistettu paperitapetti  
 

Käyttökohteet: Uudet ja aiemmin tapetoidut tai maalatut kuivat 
sisäseinäpinnat: puukuitulevy-, lastulevy-, vaneri-, pinkopahvi- 
ja kipsilevypinnat, sekä tasaiset betoni - ja rappauspinnat. 

  

Kiinnitys: Tärkkelys- tai metyyliselluloosaliisteri  

Asennuslämpötila:  +18–25C⁰ 

Rullan pituus:  10,05 m tai 11,2 m 

Rullan leveys:  48–54 cm  

Ominaispaino: 120–130 g/m2  

Kuviokohdistus: Tasa- tai vuorokohdistus. Osa malleista ei -kohdistettavia.  

Ominaisuudet: Selluloosapaperille koneellisesti painettu paperitapetti.  
Painovärit koostuvat liidusta, pigmenteistä , sävytyspastoista ja 
vedestä, sideaineena toimii metyyliselluloosaliisteri . 
Viimeistelyyn ja värien kiinnitykseen käytämme vedellä 
ohennettua PVA:ta, jota valmiissa tuotteessa on alle  0,5 g/m². 
Tuotteissamme ei käytetä liuottimia eikä öljysideaineita.  

Painosnumero: Painosnumero on merkitty rullaan, varmista että kaikki rullat 
ovat samaa painosta.  

Pesunkestävyys: Ei vesipesua, puhdistus kuivalla pehmeällä liinalla . 

Vesihöyrynläpäisevyys:  320–384 g/m2 d 
 

Ympäristö: Tuote voidaan hävittää polttokelpoisena jätteenä.  
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Käyttöohjeet 

Sekoita liisteri hyvissä ajoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.  Varmista että tapetoitava 

pinta on tasainen, kittaa ja hio mahdolliset kolot. Voimakkaasti imevät pinnat tulee 

pohjamaalata tai -li isteröidä ennen asennusta. Puhdista seinäpinnoilta pöly ja kaikki irtoava 

aines. Levitä li isteri l iisteriharjalla tasaisesti tapettivuodan taustapuolelle , taita vuodat 

kaksin kerroin ja anna tapetin vettyä 1-2 minuuttia. Kiinnitä tapetti harjaamalla kevyesti 

kuviopuolelta tapettiharjalla  (ei muovi- tai metallilastalla) vuodan keskeltä sivuille etenevin 

liikkein. Vältä liisterin joutumista kuviopuolelle . Jos liisteriä joutuu tapetin kuviopuolelle, 

taputtele se heti pois kuivalla, puhtaall a rievulla. Älä hankaa. Tapettivuodat asennetaan 

puskusaumaan tai 1-2 mm limisaumaan. Anna tapetoitujen seinien kuivua rauhassa  

vähintään vuorokauden ajan. Katso tarkemmat ohjeet ja tapetointivinkit osoitteessa: 

www.tapettitehdas.fi/ohjeet .  

Tapetoidun seinän hoito-ohjeet: Puhdistus kuivalla pehmeällä kankaalla kevyesti 
pyyhkimällä. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita.  

 

Huomioitavaa 

Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy valmistaa liimaväreillä painettua paperitapettia 

perinteisellä rotaatiopainomenetelmällä, jossa käsityön osuus on suuri . Tapetin pinta on 

painotekniikasta johtuen eläväinen, ja pienet vaihtelut kuvioissa kuuluvat tuotteen 

luonteeseen. Eri tapettipainosten välillä saattaa  olla väri- tai kuviovaihtelua, tästä syystä 

kaikkien samaan tilaan asennettavien rullien tulisi olla samaa painosta. Painosnumero on 

merkitty tapettirullaan. Ongelmatilanteissa tai epäselvissä tapauksissa  käänny Pihlgren ja 

Ritola Oy:n asiakaspalvelun, tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tapetoinnin 

aloittamista.  
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EN 15102:2019 

 

Kuivien sisäseinien tapetointi 
 

Paloluokka: D-s3,d2 
Formaldehydin emissio: Hyväksytty 

Raskasmetallien esiintyminen: Hyväksytty 
Vinyylikloridin vapautuminen: Hyväksytty 

Tiettyjen vaarallisten aineiden esiintyminen: Hyväksytty 
Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen: Hyväksytty 

Ääneneristävyys: NPD 
Lämmöneristävyys: NPD 
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 Tämä tuoteseloste on laadittu Pihlgren ja Ritola Oy:n parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat 
laboratoriomittauksi in ja käytännön kokemukseen. Emme voi  vaikuttaa tuotteen käyttö - tai  
asennusolosuhteisi in,  vastaamme siksi vain oman tuotteemme laadusta ja t akaamme sen täyttävän 
paperitapetei lle asetetut laatuvaatimukset.  Emme vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen 
käyttämisestä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta. Tämä tuoteseloste on ajantasainen ja se korvaa 
kaikki aiemmat tuoteselosteet.  
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