
 

 

Wall Solution EASY COVER PRO 
 

 
Felhelyezési útmutató 
 
Az EASY COVER PRO egy végleges megoldás még a legnagyobb kihívást jelentő 
faldekorációs projektekre is. 
 
Az öntapadó vinyl lapok ideálisak fürdőszobák, konyhák, szobák és általánosságban bá-
rmely más helyiség falaira a háztartásban vagy üzleti célú helyiségekben. 
 
Számos felületre, többek között fára, gipszre, gipszkartonra, kőre, kerámiára, vagy 
kőburkolatra felhelyezhető egyedülálló kötési tulajdonságából eredendően. 

 
FONTOS: felhelyezés nem javasolt a következő körülmények esetén: 

 

- A falakon jelenlévő nedvesség esetén ha a fal nem volt megfelelően kezelve e prob-
lémával szemben egy erre alkalmas alapozóval. 

- Vakolat jelenléte a falon, vagy helytelenül lefestett fal (réteges fal esetén) 

- Olyan felületeken, amelyek vízgőznek vannak kitéve, mint szaunák, stb. 

- Időjárásnak, esőnek, hóesésnek, szélsőségesen hideg (5 °C-nál alacsonyabb) hőmé-
rsékletnek, szélsőségesen meleg (30 °C-nál magasabb) hőmérsékletnek kitett külső 
felületek vagy olyan felületek amelyen a hőmérséklet legalább 10 °C-ot változhat 
kevesebb mint egy órán belül. 

- PVC-ből, poliból (metil-metakrilát) vagy műanyagszármazékokból készült felületeken. 
(Ebben az esetben először egy tömítő réteget kell alkalmazni.) 

 
FONTOS: A felhelyezést 48 órával megelőzően az öntapadó vinyl lapok csomagolását 

el kell távolítani és a szóban forgó falakhoz kell helyezni. 

 
 
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Az EASY COVER PRO falburkolat közvetlenül felhelyezhető ásványi falakra (kerámia, 
kőburkolat, porcelán), beleértve a következő felületeket, alapozó alkalmazását követően: 

- fa (OSB - irányított szálelrendezésű lap; deszka; okoumé furnér, stb.). Fontos eltávolí-
tani bármely más máz vagy festést ami a burkolat felhelyezése után leválhat. 

- Gipszkarton 

- Fémfelületek (alumínium, vas, acél, stb.). Először bármelyféle máz vagy festés eltávolí-
tása szükséges, majd megfelelő réteg alkalmazása szükséges hogy a felületet stabi-
lizáljuk. 

- Gipszfelületek 

- Cementből vagy cementszármazékból készült felületek 

- További felületek: kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítőjével 

 



 

 

A felületet meg kell tisztítani, olajtól, portól és bármilyen olyan anyagtól mentesíteni kell, 
amely leválhat a lapok felhelyezését követően. 
 
Kérjük, távolítson el bármiféle fennmaradó tapétadarabot, réteges festést, mázt, stb. 
Amennyiben szükséges, javítson ki bármiféle hézagot a felületen egy esetleges lejtés elk-
erülése érdekében. 

 
 
SZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK 
 
Az EASY COVER PRO egy olyan falburkolat amit más falburkolatokhoz képest könnyeben 
fel lehet helyezni. Utasításainkat követve kiváló minőséget kap néhány perc alatt. 
 
A felhelyezéshez szükséges eszközök: vízmérték, mérőszalag, ceruza, vágó, szilikonkin-
yomópisztoly (vízzel érintkező területeken való felhelyezés esetén). 
 
Felhelyezés előtt: Ha szükséges, távolítsa el a konnektorokat vagy bármely más 
kiegészítőt, s majd helyezze azokat vissza a felszerelést követően. Az esetleges csövek 
és más akadályok problémája könnyen orvosolható, ha előzőleg méréseket végeztünk és 
bepróbáltuk a lapdarabokat a felhelyezés előtt. 

 
A felhelyezés követendő lépései: 
1) Tisztítsa meg a falat és távolítson el minden szöget, stb. 
2) Óvatosan mérje le a falat és a helyiség minden falán húzzon egy vízszintes vonalat a 

vízmérték használata segítségével, bejelölve a fal közepét. 
3) Ismételje meg a lépéseket minden falon egy-egy függőleges vonal húzásával, miáltal 

egy kereszt lesz látható minden falon. 
4) A lapok felhelyezése minden falon a kereszt közepétől kezdődjön. 
5) Távolítsa el a lap védőfóliáját és alkalmazzon kis mennyiségű V-LINE ragasztót a 

megjelölt területek mindegyikén. 
6) Óvatosan ragassza a lapot a 90 fokos negyedbe amit korábban a fal közepén bele-

löltünk, finoman nyomja le a sarkokat és a közepét ugyanannyi nyomást alkalmazva. 
7) Helyezze fel a következő lapot ugyanezen módon. 
8) Az alsó lap felhelyezéséhez mérje le a lap közepét és jelölje be azt egy ceruzával, 

majd ragassza a helyére a lapot. 
9) Végezze el ugyanezt a folyamatot a felső lappal. Helyezze fel a maradék lapokat az 

ábrázolt mintát követve. 
10) Amikor eléri a fal szélét, mérje le a távolságot az utolsó lap és a fal között és jelölje be 

a fal mekkora részét kell levágni. 
11) A lap vágásához húzzon egy vonalat. Helyezzen egy derékszögű vonalzót vagy egy 

fémvonalzót a vonalra, majd finoman húzzon végig egy vágót nagyjából háromszor. 
12) Szedje ketté a lappet a közepéből az ellenkező szélekig kifejtett nyomással, majd 

vágja le a habot a vágó segítségével. 
13) A darabok a fal legalsó és legfelső részeire felhelyezéséhez mérje le a levágandó lap-

darabotm, majd kövesse a fent leírt leválasztási utasításokat. 

 
Vizes helyeken való felhelyezés 
 
Zuhanyzóban történő felhelyezés esetén a felhelyezéskor egy átlátszó és penészelhárító 
szilikonvonalat kötelező alkalmazni a lap kerületén, hogy a lapok egymáshoz legyenek 
tömítve és a víz ne szivárogjon át a falakon. 



 

 

Javaslatok 
 
Hagyjon meg legalább 10%-nyi lapot vízszintes pozícióban esetleges későbbi díszelemek 
lefedéséhez. 
 
A tökéletes befejezéshez használja az összehangolt szegélyeinket a sarkokhoz és a 
lapszélekhez. 
 
Ne helyezzen nehéz tárgyakat (fogasokat, világítóegységeket, tükröt, stb.) közvetlenül a 
lapokra. Fúrjon elegendő hosszúságú lyukat, hogy a rögzítőegységek, például csavarok 
elérhessék a lapok mögött húzódó falat. 
 
 
Karbantartás 
Az EASY COVER PRO védelme érdekében a következőket javasoljuk: 

 

- Olyan felületekre való felhelyezés esetén amelyek a leírtakban nem szerepelnek, min-
den esetben lépjen kapcsolatba értékesítőjével. 

- Ne tegye ki a burkolatot szélsőséges hőmérsékleteknek vagy folytonos nap-
sugárzásnak. 

- Ne helyezze a terméket olyan felületekre ahol nap vagy eső közvetlenül érheti. 

- Tartsa a belső páratartalmat 40% és 60% között egész éven át hogy megelőzze a 
burkolat esetleges hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-ingadozásból fakadó elvál-
tozását. 

- Tartsa a felhelyezés területét 16 és 22 °C között hogy megelőzze a lapok esetleges kin-
yúlását vagy összezsugorodását. 

- Az EASY COVER PRO alapvetően egy erős és tartós burkolat, további kezelést nem 
igényel. Fényezés, mázolás, lakkozás vagy fényesítés nem szükséges mert így meg-
tartja alapvető és lényeges tulajdonságait. 

- Ne használjon dörzsölő szereket pl. ammóniát, oldószereket vagy bármely más 
agresszív anyagot. Más tisztítószerek alkalmazása megváltoztathatja a termék 
tulajdonságait, fényességét vagy színét. Ha másféle tisztítószereket alkalmaz, kérjük, 
tesztelje a fal egy kevésbé feltűnő részén. 


