
TUOTEKUVAUS 
 

ArtiStick Tarratapetti 
 
ArtiStick on pitkän kehittelyn tuloksena syntynyt tarratapetti. Toisin kuin kilpailijansa se näyttää ja 

tuntuu tavalliselta kuitutapetilta ja on siis pinnaltaan matta, eikä vinyylinen. Silti sen tarraominaisuus 

tekee siitä soveltuvan erilaisiin tiloihin, joissa perinteistä tapettia ei voi käyttää. Rullassa on 6 metriä 

tapettia.  

Tuoteominaisuudet 

1. Hyvä tarttuvuus. Tuote tarttuu hyvin pohjamaalatuille alustoille asennukseen soveltuvassa 

huonelämmössä. 

2. Helppo poistaa. Tuote irtoaa alustasta käsin irrottamalla ilman erillisiä työvälineitä. Se ei 

vahingoita alustaa lukuun ottamatta mahdollisia pieniä maalipintaan aiheutuvia virheitä. Tuote ei 

irrota tasoitteita eikä vahingoita seinärakenteita 

3. Vuota voidaan uudelleen asemoida kiinnittymisen jälkeen ilman vahinkoa pinnalle, mikä auttaa 

hyvän asennustuloksen aikaansaamisessa.   

Pyyhittävä 

Hyvä valonkesto 

Paloluokka: C-s1,d0 

VOC päästöluokitus: C 

FSC Sertifioitu  

Rullamitta 6m*0,53m 

Rullahalkaisija 6,1cm 

Paino 865 g 

Huom : Jokaisen rullan sisällä on silikonityyny, joka poistaa mahdollisen kosteuden kuljetuksien 

aikana.   

 

 

  



Asennusohje  (rullaetiketin ohjeet) 

Ennen aloittamista pidä tarratapetit huoneenlämmössä vähintään 48 tunnin ajan. Tarkista, että 

kaikkien rullien tuotenumero ja eränumero on sama eikä rullissa ole silmin havaittavia virheitä. 

Näistä ei asennuksen jälkeen voi reklamoida. Asennuksen aikana ilmentyvien mahdollisten 

ongelmien vuoksi, työ on keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Säilytä etiketit, kunnes 

työ on hyväksytysti loppuun saatettu. Ei ulkotiloihin.  

Työvälineet: tikkaat, mittanauha, vatupassi, kynä, linjari, terävä tapettiveitsi, muovinen 

tapetointilasta 

Varmistu, että seinä on puhdas, pölytön, kuiva  ja tapetointiin soveltuva. Vaalean tasaväriset, sileät 

seinät takaavat parhaan lopputuloksen. Laasti-/kiviseinät on hyvä primeroida/esiliisteröidä ennen 

tuotteen asennusta.  

Tee vatupassin avulla pystysuora viiva 50cm päähän kulmasta. Jos tapetoit ns. tehosteseinää aloita 

työ keskeltä seinän symmetrisen lopputuloksen aikaansaamiseksi (riippuen kuviosta). Aloita 

kuorimalla taustapaperia n. 30 cm matkalta. Aseta tuotteen oikea reuna linjaviivalle ja jätä pari 

senttiä työvaraa katonrajaan. Työskentele ylhäältä alas ja kuori kerrallaan 40-50 cm. Mikäli vuota ei 

asetu suoraan, voit irrottaa sen seinästä ja aloittaa uudelleen. Älä venytä tapettia.  

Käytä muovista tapetointilastaa ja poista ilmakuplat keskeltä reunoille suuntautuvin vedoin. Tasoita 

vuota seinään lastan avulla. Leikkaa ala- ja yläreuna puhtaaksi terävällä tapettiveitsellä tai saksilla.  

Toista kunnes seinä on valmis. Jos tapettiin jää ilmakuplia, voi ne rei’ittää ja poistaa ilman varovasti 

lastalla tasoittaen.  

Voidaan pyyhkiä puhtaaseen veteen kostutetulla rievulla.  

Poistetaan yhtenä vuotana varovasti irrottaen. Mahdolliset liimatahrat irrotetaan lämpimällä vedellä 

kostutetulla rätillä.  

 
Tapetin poisto 
Vedä hitaasti irti seinästä aloittaen ylhäältä. Tuote irrottaa pieniä maalinosia ; erityisesti heikon 
sideaineksen pohjamaalit irtoavat tapetin mukana. Erityisesti patterien ja muiden lämmönlähteiden 
lähellä tuotteen irrottaminen voi olla hankalampaa, koska lämpö vaikuttaa liiman tarttuvuuteen.  
Toisinaan tuotteesta voi jäädä liimajäämiä pintaan, mutta ne voi poistaa raapalla tai höyrystimellä.  
 
Puhdistus 
Voidaan puhdistaa veteen kostutetulla rätillä/sienellä. Vältä liikaa veden käyttöä, ettei 
liimaominaisuus heikkene. Älä käytä pesuaineita.  
 
Lisätietoa 
Mikäli tuotteeseen jää lastan käytöstä huolimatta ilmakuplia, ne voidaan puhkaista terävällä neulalla 
ja tasoittaa muovitaskulla alustaan. 
 
Ongelmatilanteet 
Tarratapeteissa voi normaalien tapettien tapaan esiintyä tuotevirheitä; puoliväriero, painovirheet, 

kuvionkohdistusongelmia tms ja ne käsitellään normaalisti. Tarratapetin kohdalla voi myös esiintyä 

seuraavanlaisia ongelmia : 

 Kuplat 

 Ei tartu seinään 

 Seinä vahingoittuu poiston yhteydessä 

 



Kuplat (asennusongelma) 

Erilliset ilmakuplat  

Venymisestä johtuvat ilmakuplat 

Syyt: 

1. Erilliset ilmakuplat johtuvat asennuksen yhteydessä tapetin alle jääneestä ilmasta. Kuplat 

voidaan poistaa puhkaisemalla kupla terävällä neulalla ja tasoittamalla lastan avulla 

alustaan.  

2. Venymisestä johtuvat kuplat aiheutuvat  liimapintaan muodostuneesta kosteudesta. Nämä 

aiheutuvat, jos tuote ei ole asennettaessa ollut huoneenlämpöinen ( 48 tuntia 

huoneenlämmössä ennen asennusta ). Kuplat voivat tässä tapauksessa ilmaantua tapettiin  

2-3 päivää asennuksen jälkeen. Pienet kuplat voidaan puhkaista ja tasoittaa. Isot kuplat ovat 

hankalampia poistaa, koska niiden liimapinta voi olla vahingoittunut, eikä enää tartu 

alustaan.  

 

Tuote ei tartu alustaan (asennusongelma) 

Tarttumisongelma aiheutuu joko siitä, että liimapintaan on tarttunut pölyä, likaa, rasvaa tai 

maalijäämiä. Varmistu siis, että alusta on tapetointiin soveltuva pohjamaalattu pinta. Älä asenna 

tuotetta suoraan tasoitteen, tiilen, tekstuurien tai vanhan tapetin päälle. Tarratapetti on tarkoitettu 

vain sisätiloihin.  

 

Seinään tulee vahinkoa poistettaessa   

Tuote voi aiheuttaa kosmeettista haittaa maalipintaan poistettaessa.  

  



Usein kysytyt kysymykset 

Q. Miksi rullassa on vain 6 metriä ? 

A. Markkinoilla olevat tarratapetit ovat 5-6 metrin rullissa, koska niitä käytetään myös 

muuhun tuunailuun, eikä vain tapetteina.  

Q. Miksi tapettien tulee olla vähintään 48 tuntia huoneenlämmössä? 

A. Liima tarttuu parhaiten 15-40 asteen lämpötilassa. 48 tunnissa liimaan mahdollisesti 

tarttunut kosteus poistuu.  

Q. Mitä tapahtuu jos tuote ei ole huoneenlämpöinen ( 48 tuntia )? 

A. Tapetti ei tartu alustaan. Liimaan sitoutunut kosteus aiheuttaa laajoja ilmakuplia 

asennuksen jälkeen.  

Q. Miksi rullissa on silikonityyny? 

A. Silikonityyny poistaa kuljetuksen aikana syntynyttä kosteutta. Pidä silikoni lasten ja 

lemmikkieläinten ulottumattomissa ja hävitä se turvallisesti.  

Q. Voiko vuotaa uudelleen asemoida asennuksen yhteydessä? 

A. Vuotaa voidaan uudelleen asemoida n. 5 kertaa asennettaessa olettaen että alusta on vapaa 

pölystä, liasta ja rasvasta.  

Q. Mikä alusta soveltuu tuotteelle? 

A. Alustan tulee olla tasainen, puhdas ja tasavärinen ( vaaleahko ). Huolehdi, että pinta on 

vapaa pölystä, liasta, vanhasta tapetista, irtonaisesta maalista ja rasvasta, koska ne 

vaikuttavat kiinnittyvyyteen. Laasti- ja kivialustat tulee esiliisteröidä ja antaa kuivua hyvin 

ennen asennusta.  

Q. Mitä alustoja tulee välttää? 

A. Älä asenna tapettia maalaamattomalle alustalle, pelkälle laastipinnalle, tiilen päälle, 

tekstuuripinnoille tai kosteisiin tiloihin. Vältä pölyn pääsemistä liimapinnalle.  

Q. Miten tapetti puhdistetaan? 

A. Puhtaalla sienellä ja pelkällä vedellä. Älä käytä pesuaineita. Vältä liiallista veden 
joutumista kosketuksiin liimapinnan kanssa.  


