
Eski duvar ka¤›d› art›klar› sökülürken
genellikle duvarda hasarlar meydana
gelir. Çatlaklar ve dübel delikleri gibi
estetik kusurlar yeni duvar ka¤›d› veya
boya uygulanmadan önce giderilmelidir.

Küçük Çatlaklar›n Onar›lmas›
Önce s›va tozunu ve serbest parçalar›
duvardan veya dübel deli¤inden temizley-
in. Bunu yapman›n en kolay yolu elektrikli
süpürgenin mobilya f›rças›n›n ucunu kull-
anmakt›r.

Çok ince k›lcal çatlaklar ve küçük
delikler için iç yüzeylere özel ›spatul
macununu uygulay›n. Bu macun tüp için-
de, kullan›ma haz›r olarak sat›lmaktad›r.
Duvar ve tavandaki tüm küçük onar›m
iflleri için uygundur. Spatul macununu
do¤rudan do¤ruya kuru, temiz alt zemine
sürün. Ard›ndan henüz nemli durumdaki
macunu boyac› ›spatulü ile düzlefltirin.
Kuruduktan sonra düzeltilmifl yeri boyaya-
bilir ya da ka¤›tlayabilirsiniz.

Büyük Deliklerin Kapat›lmas› 
Çatlaklar genifl, delikler büyükse, dolgu
veya onar›m macunu ya da h›zl› donan
çimento sal›k verilir. Dolgu macununu
ambalaj üzerindeki talimatlara uygun ola-
rak suyla kar›flt›r›n. 

Bir çal›flma seans›nda kullanabilece¤iniz-
den fazla macun haz›rlamay›n. Dolgu
macunu 1 saat kadar kullan›labilir durum-
da kal›r ve sonra sertleflir. Çatla¤a veya
deli¤e çiçek ya da çamafl›r spreyi ile su
püskürtün veya ›slak bir f›rça sürün.
Macun önceden ›slat›lan onar›m yerlerine
daha iyi tutunur. 

Dolgu macununu ›spatul ile deliklerin ve
çatlaklar›n içine s›k›ca bast›r›n. Bu ifli
yapmak için 3 ile 4 seans çal›flman›z
gerekecektir. Her seanstan sonra onar›m
yerini tekrar kapat›n. Her iki seans›n
aras›nda macun kuruyana kadar bekleyin.

Tüm katlar›n sertleflmesinden sonra üst
yüzeyi pürüzsüz bir flekilde ›spatul ile
düzleyin. Onar›m yerinde hafif bir ç›k›nt›
fark ederseniz macun fazlas›n› derhal
uzaklaflt›r›n.

Çatlaklar›n Doldurulmas› - Deliklerin Kapat›lmas›
H›zl› Donan Çimento ile
Çal›flmak
H›zl› donan çimento ile çal›flacaksan›z,
onar›m yerini yine ›slatman›z gerekir.
Tozu, paket üzerindeki talimatlara göre
suyla kar›flt›r›n. Çimento içeren ürünlerle
çal›fl›rken mutlaka ifl eldiveni
kullanmal›s›n›z. 

Onar›m çimentosu 5 dakikada
sertleflti¤inden h›zl› çal›flmal›s›n›z. 

Onar›m yerleri 30 dakika sonra ifllenmeye
haz›r hale gelmifl olurlar. H›zl› donan
çimento son dayan›m de¤erine 24 saatlik
bir sürede ulafl›r. Asla farkl› türdeki
onar›m ve düzleme
macunlar›n›
kar›flt›rmay›n.
Çatlaklar› yukar›dan
afla¤›ya do¤ru 
doldurun.  
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Yer döflemesini kirlenmekten korumak
için bir folyoyu zamkl› flerit ile döflemeye
ve duvara tutturun. 

Kar›flt›rma kaplar›n› ve tak›mlar›
kulland›ktan hemen sonra bol su ile
temizleyin. Dolgu macununun iyice sert-
leflmesini bekleyin. Sonra onar›m yer-
lerindeki ç›k›nt›lar› bir z›mpara blo¤u ile
temizleyin. 120 numara z›mpara ka¤›d›
kullan›n. Sertleflen macun üzerindeki
engebeleri, onar›m yerine bir lamba
yaklaflt›rarak fark edebilirsiniz. Düzensiz
yerlerde gölgeler oluflacakt›r. Duvar›n ve
onar›m yerlerinin, ka¤›t kaplama veya
boyama gibi ifllemler için eflit emme
de¤erinde olmalar› gerekir. Z›mpara
tozlar›n› temizleyin ve derinlik astar›n›
sürün. Bu astar üst yüzeyi sa¤lamlaflt›r›r
ve ka¤›t tutkal›n›n her yerde ayn› oranda
emilmesini sa¤lar.

Boyac› fieridi
Macun iflleminden sonra, fark edilebile-
cek boyuttaki büyük çatlaklar›n boyac›
fleridi ile kapat›lmas› gerekir. Bu flerit,
rulo halinde sat›lmaktad›r. Böylece
çatla¤›n ilerlemesini önlersiniz. Gevflek
s›va parçalar›n› bir boyac› ›spatulü ile çat-
laktan kaz›y›n. Sonra bir el f›rças›yla ya
da en iyisi bir elektrikli süpürgeyle tüm
kirleri temizleyin. Dolgu macununu amba-

lajda yaz›l› talimata göre kar›flt›r›n ve
macunu ›spatul ile çatla¤a uygulay›n.
Yukar›dan afla¤›ya do¤ru çal›fl›n.
Macunun kurumas›n› bekleyin ve sonra
bir f›rça ile duvar kaplamalar› için özel
yap›flt›r›c›dan sürün. fiimdi, çatlak ve
çevresi çatlak band›yla örtülür. Çatlak
band›n›n iyice kurumas›n› bekleyin.

‹kinci bir kat özel duvar kaplamas›
yap›flkan› sürün ve kuruma süresinin dol-
mas›n› bekleyin. E¤er duvar ka¤›d›
yap›flt›r›rken ince çatlaklar›n kald›¤›n› fark
ederseniz, bunlar› kendinden yap›flan çat-
lak giderme band› ile örtün.

Çatlak giderme band›n›n üzerine
hemen ka¤›t yap›flt›rabilirsiniz. Çatlak
band› ile giderilen çatlaklar›n, ka¤›t, boya
veya s›va ifllemlerinden önce temizlenme-
si gerekir. Biraz daha spatula macununu,
topaklar› kalmayacak flekilde kar›flt›rarak
boyac› spatulas› ile homojen bir flekilde
çatlak band›na ve çevresine sürün. 

Kuruduktan sonra çapaklar› ve enge-
beleri bir z›mpara tafl›yla kaz›y›n ve
z›mpara tozlar›n› f›rçayla temizleyin.

Ispatula macununu kar›flt›rmak için: Kar›flt›rma çubu¤u, temiz su, alç› kaplar
Onar›m yerlerini ›slatmak için: Sprey fliflesi veya f›rça
Çapaklar› ve engebeleri kaz›mak için: Z›mpara blo¤u, z›mpara ka¤›d›
Çatlaklar› kapatmak için: Boyac› fleridi, duvar kaplama yap›flt›r›c›s›
Z›mpara tozunu uzaklaflt›rmak için: Elektrikli süpürge, el f›rças›
Astarlama için: Derinlik astar›
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Neler gerekli?Neler gerekli?
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