TEIPPAUSOHJEET
Esivalmistelut
-

Puhdista lattiapinta kunnolla ennen teippausta
• Älä käytä vettä (jos moppaatte lattian ennen teippausta, muistakaa antaa
lattian kuivua kunnolla ennen teippauksen aloittamista)

-

Tarvittavat välineet: Teippi, sakset/mattoveitsi, paperia

Lattialle teippaaminen
-

-

Leikkaa teipin alku pois jotta saat koskemattoman teippipinnan aloitukseen
Paina teippi kiinni lattiaan ja laita kämmen sen päälle, vedä sitten pätkä teippiä mitä
voit alkaa työstää
Ennen kuin teippi koskee lattiaa, ota käsipaperi ja putsaa vielä tarkasti pinta ennen
kuin painat teipin kiinni
Anna kämmenen liukua, alusta kohti teippirullaa, muista painaa reunat hyvin kiinni
lattiaan (voit laittaa kämmenen alle käsipaperin niin käsi liukuu paremmin teipin
pinnalla)
Leikkaa teippi sopivasta kohdasta poikki ja tarkista että teippi on kunnolla painettu
kiinni koko matkaltaan

Tehdessäsi kiemurtelevia viivoja
Noudata samoja ohjeita kun suoraa teippausta tehdessäsi (yllä oleva teksti), mutta
muista seurata teippiä kaarissa, se ei saa mennä myttyrälle missään vaiheessa.
Teippipinnan pitää olla sileä.

Jyrkät kiemurat ja ympyrät
Noudata samoja ohjeita kuin kiemurtelevaa viivaa tehdessäsi. Mitä jyrkempiä kaaria
teet sitä enemmän voimaa sinun pitää käyttää painaessasi teippiä lattiaan. Vedä n.
20-30 cm pätkä teippiä, venytä se kireäksi ja lähde viemään sitä vinosti sille puolelle
minne haluat tehdä kaaren. Lähde sitten painamaan teippiä lattiaan samalla kun
venytät teippiä koko ajan siihen suuntaan.

Seinäteippaukset
Mitä karkeampi pinta sen huonommin teippi pysyy kiinni. Karkeasti maalattu seinäpinta voi
olla jo liian haastava, mutta jos seinä on tasainen niin noudata samoja ohjeita kuin lattiaan
teipattaessa.

Liitoskohdat
Teippejä ei pidä laittaa päällekkäin!
Kun teet ruudun, six-sax:ia, tasapainoilu viiva tms. niin liitoskohdan pitäisi näyttää tältä:

Jos teipit menevät päällekkäin teippaus ei ole yhtä pitkä ikäinen kuin jos ne menevät
limittäin.

Kontaktimuovia käyttäessä
Yllä oleva kuva näyttää myös miten tulostettuja kuvia ja kontaktimuovia kannattaa käyttää.
Kuva painetaan kiinni kontaktimuoviin ja kontaktimuovi sitten lattiaan. Siihen lisätään
”raamit” teipistä. Tällöin kontaktimuovi pysyy paremmin paikoillaan. Käytä tätä samaa
ohjetta niin lattiaan kuin seiniin.

PÄÄPOINTIT:
-

PUHDISTA ALUSTA KUNNOLLA ENNEN TEIPPAUSTA
LIITOSKOHDAT LIMITTÄIN, EI PÄÄLLEKKÄIN
PAINA TEIPIN REUNAT JA PÄÄT KUNNOLLA KIINNI LATTIAAN

Teippejä saa tilattua:
 Kerkosport (ensisijaisesti)
 www.sarekoski.com

