
Çirifl ve ka¤›tlar›n kesilmesi 
Duvar ka¤›d›n›z› yap›flt›rmak için hangi
çirifle ihtiyac›n›z oldu¤unu yeni duvar
ka¤›d›n›z›n türü belirler. Duvar ka¤›d›
iflinde, do¤ru yap›flt›rma maddesinin
seçilmesi çok önemlidir. Uygun çirifl seçi-
minde, ambalaj›n içinden ç›kan prospek-
tüs yard›mc› olacakt›r. Çirifl sürülürken
uyulmas› gereken kural, çok ince sürmek
yerine çok kal›n sürmektir. E¤er gereke-
cek olursa, çirifli her zaman suyla incelte-
bilirsiniz. Duvar ka¤›d›n› keserken
yukar›da 6, altta 4 cm fazlal›k
b›rakmal›s›n›z. Ka¤›t fleridini arkas›
yukar›ya bakacak flekilde masan›za aç›n.
Sonra fleridi ay›rma çizgisinden, bir duvar
ka¤›d› b›ça¤› ya da makas› ile kesin. ‹lk
ka¤›t fleridini di¤erleri için flablon olarak
kullan›rsan›z, her defas›nda yeniden
ölçüm yapmak zorunda kalmazs›n›z. 

Kesilen fleritleri arka yüzleri yukar›ya
bakacak flekilde masaya serin. Bu esna-
da, üst kenarlar solda bulunmal› ve flerit-
ler masan›n arka kenar›yla bitmelidir.
Sonra, en üstteki fleridi ön kenara kadar
çekin. Ard›ndan kesim yerini bir f›rça ile
ortadan kenarlara do¤ru homojen flekilde
çiriflleyin.

fiimdi s›ra fleridin birlefltirilmesine
geldi. Alt kenardan iki üç santimetre
kadar geriye k›v›r›n. Sonra fleridi kat kat
katlay›n. 

Üstte de 2-3 cm kadar k›v›r›n ve ince
kenar›n çiriflle temas etmemesine dikkat
edin. Böylece, göze hofl görünmeyen çirifl
lekelerinin oluflmas›n› önlersiniz. Ka¤›d›
çevirirken, uzun kenarlar›n tam olarak üst
üste gelmesine dikkat edin.

Desenli ka¤›tlar 
Desenli duvar ka¤›tlar› kesilirken desenle-
rin birbirine uymas›na dikkat edilmelidir.
Her fleridi yap›flt›r›rken, kenarlardaki
desenleri hizalamaya çal›fl›n. Pencere ve
kap›lardaki küçük alanlar› ka¤›tlarken de
ka¤›d›n konumuna dikkat etmelisiniz.

Ka¤›tlar›n yap›flt›r›lmas›
Ka¤›tlar› yap›flt›rmaya geçmeden önce,
zeminin sabit, kuru ve temiz olmas›n›
sa¤lay›n. Duvar›n›z zaten pürüzsüz ise,
inceltilmifl bir çirifl sürmeniz yeterli ola-
cakt›r. 

Pencere ve kap› çevrelerini ka¤›tlamadan
önce, gerekli geniflli¤i ölçüp ka¤›d› ona
göre kesin. 

Böylece, ka¤›t kururken çatlaklar ve geril-
meler oluflmaz. 

Düz duvarlar› ka¤›tlarken, önce bir
çekül yard›m›yla duvarda düz bir çizgi
çizin. Bu ilk fleridiniz için iflaret çizgisidir.
Çirifllenmifl fleridi, her iki taraftan sa¤lam
bir flekilde tutun ve iflaret çizgisinin üzeri-
ne yerlefltirin. Üstte k›vr›lm›fl olan k›sm›n
k›vr›k kalmas›na dikkat edin. fiimdi, fleridi
dikkatle afla¤›ya do¤ru aç›n. Bu esnada
kenar›n iflaret çizgisi ile çak›flmas›na dik-
kat edin. fieridi, önce yukar›dan afla¤›ya
sonra da ortadan kenarlara do¤ru bir
duvar ka¤›d› f›rças› ile dikkatli bir flekilde
bast›r›n. 

‹lk flerit yap›flt›ktan sonra alt kenardaki
fazlal›¤› kesip at›n. Di¤er fleritleri
yap›flt›r›rken ilk fleride
göre hizalay›n. 
Ara s›ra, fleritlerinizin
tam düfley hizada yap›fl›p
yap›flmad›¤›n› kontrol
edin.
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Semboller ve anlamlar›
Duvar ka¤›d›n›n arkas›nda ya da paketten ç›kan bir
etikette bas›l› semboller, size kalite, özellikler ve
çal›flma flekli hakk›nda önemli bilgiler verir. 
Sembollere iliflkin baz› ek bilgiler afla¤›dad›r.

Taze çirifl lekeleri nemli süngerle temizlenebilir.

Hafif kirlenmeler nemliyken silinebilir.

Kirlenmeler hafif sabunlu bir suyla temizlenebilir.

Kirlenmeler ayr›ca yumuflak bir deterjan ve

yumuflak bir f›rçayla da temizlenebilir.

Kirlenmeler sertçe bir f›rçayla da temizlenebilir.

Ifl›k karfl›s›nda renk dayan›mlar› farkl›d›r.

Yap›flt›r›rken desene dikkat etmeyin.

Ayn› desenler ayn› yükseklikte yan yana getirilmeli-

dir.

Bir sonraki fleridin üzerindeki desen her seferinde

yar›m boy kayd›r›lmal›d›r.

‹ki ka¤›tta bir bafl afla¤› edin.

Çirifli ka¤›da sürün.

Ka¤›d› de¤il zemini çiriflleyin.

Ka¤›d›n arka yüzüne, k›sa süreli sulamayla aktive

olan çirifl sürmeyin.

Bu ka¤›t, yenilenme s›ras›nda art›k b›rakmadan

sökülebilir.

Ka¤›d›n üst kat› kuru olarak ayr›l›r. Alt k›s›m hurda

ka¤›t olarak duvarda kal›r.

Ka¤›t su ile yumuflat›l›r ve ›spatula ile sökülür.

Kabartma desenler yap›flt›rma s›ras›nda kaybolmaz.

Bindirme bölgesinde (yaklafl›k 5-8 cm) her iki flerit

kayar ayakl› b›çak ile dikey olarak kesilir.

Sert-esnek yüzeyli yüksek dirençli özel duvar ka¤›d›.

Ölçme ve hasaplama için: Katlan›r metre, flerit metre, hesap makinesi, bloknot
fieritlerin kesilmesi için: Duvar ka¤›d› makas›, duvar ka¤›d› b›ça¤›, duvar ka¤›d› kesicisi
Çiriflleme için: Duvar ka¤›d› masas›, çirifl f›rças›, plastik kova
Düzeltme için: Kurflun kalem, su terazisi, çekül
Yap›flt›rma için: Duvar ka¤›d› f›rças›, duvar ka¤›d› merdanasi, dikifl rulosu
Fazlal›klar›n kesilmesi için: Universal b›çak, duvar ka¤›d› ray›, duvar ka¤›d› makas›,
gerekirse maket b›ça¤›
‹nce ifller için: Küçük sivri makas, universal b›çak
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