
BAMBU DUVAR KAPLAMALARI 

UYGULAMA – MONTAJ KILAVUZU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Duvar uygulamaları ; 

-- Ürünlerimiz sıvalı, alçılı veya her türlü boyalı duvar, fayans, seramik, alçıpan ve ahşap yüzeylere yapıştırılabilir. 

-- Uygulanacak yüzey, kuru ve temiz olmalıdır. Kaplama lama yönünde çok esnek değildir, yüzeyde lama boyunca     
5-6 mm’den fazla bozukluk ve büyük derin dalgalanmalar olmamalıdır. Bu tip kısımlar var ise, örneğin alçı ile 
kısmen yama yapılarak düzeltilmelidir. Aşırı bozuk yüzeylerde zemin komple alçı macun, ince alçıpan, kontraplak, 
osb vs. ile düzeltildikten sonra uygulanmalıdır. Yüzey düzgünlüğü, hem yapıştırıcı tasarrufu, hem de bitmiş 
kaplamanın estetik görünümü açısından önemlidir. 

-- Yapıştırıcı yüzeye sürülmeden önce, kaplama yüzeye konup, kesimi yapılmalı (kuru prova), sorun olmadığı 
kontrol edilmelidir. 

--Yapıştırıcı uygulanacak yüzeye, yüzeyin düzgünlüğüne göre, sağlıklı dolgu ve yapışma sağlayacak şekilde, dişli 
tarak ile 3  mm kalınlıkta çekilerek sürülür. Yapıştırıcı olarak iç mekanlarda akrilik yapıştırıcılar (Henkel Thomsit  
K-188 veya benzeri), dış mekan ve rutubetli yerlerde poliüretan yapıştırıcılar tavsiye edilir. Yapıştırıcı sarfiyatı 
kalınlıkla orantılıdır. (Tipik olarak, 3 mm kalınlıkta dişli tarakla 350-400 gr / m2’dir ) Uygulamada, yapıştırıcıların 
uygulama bilgilerine göre (donma/çalışma süresi gibi) hareket edilmelidir. 

-- Uygulama bittikten hemen sonra, varsa taşan yapıştırıcı temizlenmelidir. 

-- Bitiş ve birleşim yerlerinde de malzemenin kendisinden veya piyasadan bulabileceğiniz her türlü köşe 
profillerinden faydalanılabilir. Detaylı çözümler için bize danışabilirsiniz. 

-- Emniyet açısından, çok ağır ayna, tablo gibi şeyler kaplamanın üzerine yapıştırılmamalı, duvardan destek 
alacak şekilde vidalanarak asılmalıdır. 

 

Tavan uygulamaları ; 

-- Ürünlerimiz dekoratif olarak tavan kaplamasında, genellikle başka bir plaka malzemeye önceden yapıştırılarak, 
daha sonra plaka halinde tavana yapıştırılarak veya vidalanarak uygulanabilir. 

 

Mobilya vs. uygulamaları ; 

-- Ürünlerimiz her türlü mobilya uygulamalarında, kapı ve kapak uygulamalarında, yüzey kaplaması olarak 
kullanılabilir. Bu tip uygulamalarda alt zemine yapıştırılarak montajı yapılır. Yapıştırıcı olarak metraja göre çeşitli 
yapıştırıcılar (bally, patex, akrilik yapıştırıcılar vs..) kullanılabilir. 
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