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WallPaper
Tapet pentru interior. 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
WallPaper este un tapet din T.N.T. (material textil nețesut), pentru decorarea suprafețelor verticale din interior.  
WallPaper este realizat din materiale reciclabile care includ un procent mare de pastă de lemn (sursă de fibre naturale), provenită din 
păduri certificate FSC - Forest Stewardship Council - care garantează un management responsabil al pădurilor și cea mai mare grijă 
pentru mediu, oameni și animale sălbatice. Cea mai mare parte a poliesterului folosit are ca sursă sticlele reciclate, acestea fiind 
biodegradabile într-un procent ridicat. 
WallPaper a fost produs cu cerneluri pe bază de apă, non-toxice, ecologice și fără VOC (compuși organici volatili). 
Colecția de tapete Novacolor este ambalată cu carton și folie termocontractabilă, în întregime reciclabile. 
 
UTILIZĂRI 
Se poate aplica pe: 
- Tencuieli noi și vechi pe bază de var hidraulic 
- Vopsele și finisaje vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive 
- Conglomerate din diferite materiale minerale absorbante 
- Suprafețe din ipsos și ghips-carton 
 
Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, urmând procedurile descrise în paragraful „PREGĂTIREA SUBSTRATULUI”. 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 
Tipul materialului: material textil nețesut 
Compoziție: 45% fibre de lemn, 15% poliester, 20% liant, 20% mineral inerte      

 

Cod.art. Denumire/Model Lățime 
rolă (cm) 

Lungime 
rolă (m) 

Repetiție 
verticală (cm) 

Repetiție 
orizontală (cm) 

Greutate  
(gr) 

NW01 WallPaper Karaba Snow in Chalbi  68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW02 WallPaper Karaba Night in Chalbi 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW03 WallPaper Karaba Sun in Chalbi 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW04 WallPaper Delhi Gold Vishnu 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW05 WallPaper Delhi Black Shiva 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW06 WallPaper Delhi Red Brahma 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW07 WallPaper Huelva White Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW08 WallPaper Huelva Black Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW09 WallPaper Huelva Red Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW10 WallPaper Kansas Gold Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW11 WallPaper Kansas Black Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW12 WallPaper Kansas White Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW13 WallPaper Fields Black Rings 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW14 WallPaper Fields Sandy Rigs 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW15 WallPaper Fields Springly Rings 70,0 10,05 62,2 70,0 147 
NW16 WallPaper Barcelona White Rambla 68,5 10,05 20,5 23,0 147 
NW17 WallPaper Barcelona Black Rambla 68,5 10,05 20,5 23,0 147 
NW18 WallPaper Barcelona Springly 

Rambla 70,0 10,05 20,5 23,0 147 

NW19 WallPaper Nets White Dawn 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW20 WallPaper Nets Purple Night 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW21 WallPaper Nets Orange Sunset 68,5 10,05 61,0 68,5 130 

 
CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ 
Clasificare Indoor Air Quality: A+ 
Conținut de COV conform Dir. 2004/42/CE: <1 g/l 
Reacție la foc EN 13501-1: Clasa B s1 d0 
Clasificarea declarată se referă la produsul aplicat pe o suprafață neinflamabilă, conform procedurilor prevăzute în fișa tehnică a 
produsului, cu un consum care nu depășește cel indicat pentru aplicare.  
Marcaj CE: conform EN15102:2007+A1:2011 
 
AVERTIZĂRI 
La aplicarea tapetului, în special a celui în culori închise, acordați o atenție deosebită ca marginile să se potrivească perfect, pentru ca 
substratul să nu fie vizibil. 
Nu aplicați pe substraturi proaspete și cu tendințe alcaline; așteptați o perioadă pentru o întărire adecvată, în general patru săptămâni. 
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Nu aplicați în prezența umezelii în creștere și în medii umede. În cazul aplicării în bucătării, asigurați-vă ca nu există contact direct cu apa 
și că există o ventilație adecvată. 

 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
(Se referă la condițiile de mediu T=25° C, UR=60%) 
Suprafața trebuie să fie uscată, curată, stabilă și compactă, fără praf sau pete de umiditate.  
Îndepărtați complet eventualele straturi de vopsele de var sau tempera. 
Îndepărtați orice eflorescență și părțile descuamate ale vopselei vechi prin periere sau spălare. 
Eliminați complet tapetul vechi. 
În prezența mucegaiului, tratați suprafața cu produse adecvate.  
Îndepărtați praful, smogul și alte depuneri prin periere. 
Restabiliți planeitatea, nivelați neregularitățile substratului și reparați găurile, fisurile, crăpăturile și depresiunile cu produse adecvate.  
Dacă este necesar, recondiționați sau consolidați substratul cu produse specifice.  
Pe o suprafață complet uscată și curată se aplică, cu o pensulă, un strat de Decofix (fixativ mural micronizat), diluat corespunzător în 
funcție de tipul de substrat). 
 
APLICAREA TAPETULUI 
Verificați dacă rolele de hârtie nu sunt deteriorate și dacă designul și culoarea sunt corecte. 
Scoateți plăcile întrerupătoarelor și prizelor. 
Desprindeți plinta și pragurile ușilor și ferestrelor.   
Marcați semne de referință pe perete, în colțul orb (în spatele ușii). Cu un metru, marcați pe perete o lățime mai mică (3-5 cm) a foii, 
pornind de sus în jos. Lăsați în jos firul cu plumb și marcați semnele pe perete. Măsurați înălțimea peretelui. Verificați repetarea modelului 
înainte de a tăia lungimile în funcție de înălțimea peretelui, lăsând un exces de 5-8 cm, sus și jos, pentru aliniere.     
Folosind o rolă, aplicați WallPaper Paste nediluată, în mod uniform, pe o porțiune a suprafeței de aceeași lățime ca foaia de WallPaper 
Paste. 
Cu o pensulă, aplicați adezivul pentru lipire WallPaper Paste, mergând din centru spre exteriorul foii. Asigurați-vă că adezivul este bine 
distribuit pe margini, dar evitați ca acesta să intre în contact cu partea tapetului care conține modelul.  
În cazul contactului accidental, curățați cu un burete umed, îndepărtați imediat adezivul și uscați cu o cârpă albă din bumbac.  
Așezați foaia pe suprafața de acoperit și poziționați-o corect, conform marcajelor și desenului. Treceți peste tapet cu o spatulă din plastic 
pentru tapet, pentru a elibera aerul captat. Adezivul care iese de sub tapet trebuie îndepărtat rapid. Continuați până când suprafața de 
acoperit este finalizată.     
Timp de uscare: aproximativ 24 de ore, în funcție de tipul de substrat, de absorbția acestuia și de condițiile de mediu. 
 
RECOMANDĂRI 
Condițiile mediului și ale substratului:  
Temperatura ambientală: +10°C ÷ +25°C 
 Umiditatea relativă a mediului: < 60% 
Temperatura substratului: +10°C ÷ +25°C 
 Umiditatea substratului: < 5% 
Nu aplicați sub lumina directă a soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt la umbră).  
Cel mai bun rezultat estetic se obține prin utilizarea unor role din același lot de producție. În cazul utilizării unor loturi diferite, se pot 
observa mici diferențe. 
Pentru utilizarea corectă a materialelor menționate și pentru diluare și instalare corecte, vă rugăm să consultați cu atenție fișa tehnică 
aferentă. 
În toate etapele de pregătire a substratului, a produselor și a aplicării, se recomandă utilizarea corectă a echipamentelor și a 
echipamentului individual de protecție (EIP). 
 
CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR 
Cu apă, imediat după utilizare. 
 
CONSUM 
WallPaper: 170-180 g/m2  

 
CONDIȚII DE PĂSTRARE 
Păstrați rolele în ambalajele originale, nedeschise și în condiții adecvate de temperatură și umiditate.  
Utilizați produsul în conformitate cu normele de igienă și siguranță în vigoare. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile 
de apă și pe sol; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediu, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu 
se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate. 

 
 
 
 

SAN MARCO GROUP garantează că informațiile din această fișă sunt furnizate conform celui mai înalt grad de experiență și cunoștințe tehnice și științifice 
ale sale; cu toate acestea, nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute în urma utilizării lor, deoarece condițiile de aplicare se află 
în afara controlului său. Se recomandă să verificați întotdeauna adecvarea reală a produsului pentru fiecare caz specific. Acest document anulează și 
înlocuiește orice fișă anterioară 


