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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ  
 

Εργαλεία 
 

1) Κόλα 

2) Βούρτσα 

3) Ρολό 

4) Κουβάς 

5) Κοφτής ή μαχαίρι 

6) Αεροστάθμη  

7) Μολύβι, χάρακας, κανατά δοσομετρητής 
 

Προετοιμασία επιφάνειας 
 

Αρχικά, εξαλείψτε όλες τις τραχείς περιοχές και γεμίστε όλες τις τρύπες και τις ρωγμές. Η επιφάνεια 

πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γράσο, καθαρή και λεία. Δεν συνιστούμε να κρέμεται η 

τοιχογραφία σε τοίχους από σοβά. Αν η επιφάνεια είναι πορώδης, παρακαλούμε εφαρμόστε μια 

επίστρωση αστάρι πριν την τοποθέτηση χαρτιού, ώστε να αποφευχθεί η απορρόφηση της κόλλας. Σε 

περίπτωση βαμμένων τοίχων, καθαρίστε τους και χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο για καλύτερη 

εφαρμογή της κόλλας.  

 

Προετοιμασία για τη τοποθέτηση 
 

Πρίν από το κρέμασμα των τοιχογραφιών, βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες δεν έχουν ελαττώματα ή 
ζημιές, ότι έχουν το σωστό μέγεθος και χρώματα και ότι ταιριάζουν μεταξύ τους. Όλες οι οδηγίες 
για την προετοιμασία της κόλλας είναι γραμμένες στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ορισμένες 
από τις τοιχογραφίες μας έχουν ένα λευκό άκρο ασφαλείας, το οποίο πρέπει να κοπεί πριν την 
τοποθέτηση. 
 
Τοποθέτηση 

 

Χρησιμοποιήστε μια αεροστάθμη και σχεδιάστε κατευθυντήριες γραμμές. Καλύψτε ολόκληρη 

την μη τυπωμένη περιοχή ομοιόμορφα με πάστα, με βούρτσα ή ρολό και περιμένετε το 

μέγιστο μέχρι τρία λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το υλικό. Προσέξτε ! Πρέπει να μουλιάσετε 

κάθε πίνακα ακριβώς για την ίδια ώρα. Πρέπει να δώσετε προσοχή για να μην λυγίσετε τις 

άκρες. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο πάνελ να κρεμαστεί ευθεία. Μετά από αυτό λειάνετε 

την τοιχογραφία από την μέση, εξομαλύνοντας προς τα άκρα. Οποιεσδήποτε μικρές φυσαλίδες 

και πτυχώσεις θα εξαφανιστούν μόλις στεγνώσει η τοιχογραφία. Επικόλληστε τα πάνελ με 

επικάλυψη 2 - 3 χλ. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος επικόλλησης, 

διαφορετικά μπορεί να εμφανιστεί ανακριβεια μεταξύ των μεμονωμένων πάνελ. Η 

θερμοκρασία δωματίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 ° C. 

 

                          Αφαίρεση της τοιχογραφίας  

 
Εάν αποφασίσετε να αφαιρέσετε τη τοιχογραφία, χρησιμοποιήστε ειδικά εργαλεία για την αφαίρεση της 
ταπετσαρίας. Στη συνέχεια, ενυδατώστε τη τοιχογραφία με μια βούρτσα ή ένα σφουγγάρι. Μετά από 
15 λεπτά, αφαιρέστε τη  
τοιχογραφία με σπάτουλα από την κορυφή προς τα κάτω. 

 

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 

020 8133 4948 

info@europosters.eu 
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