
                         Tapetul lichid
Tapetul lichid - este o dtencuiala decorativa pentru pereti si tavane, ce contin materiale naturale precum bumbac, celuloza, 
                            gelatina, matase. Au un aspect exterior placut si sunt usor de aplicat. Tapetul lichid adauga o nota 
                            de originalitate casei, fiind o dovada a gustului si personalitatii proprietarului. 
                            Este excelent atat pentru spatiile mici cat si pentru incaperile ample, iar varietatea de modele si culori 
                            existente in aceasta categorie iti ofera posibilitatea de a alege exact tapetul care sa avantajeze incaperea 
                            pe care o decorezi. Finiseaza un perete cu un tapet lichid si interiorul va capata valente decorative.
                            Atunci cand se doreste realizarea unui decor modern sau a unui stil minimalist, tapetul lichid poate 
                            sustine cu tarie aceasta tema. 

Rapiditate. Pentru a aplica tapetele lichide este necesar de a amesteca continutul cu putina apa si este
                  gata de utilizare. Se aplica usor  pe suprafata cu ajutorul  gletierei sau pulverizatorului.
Diversitate. Exista o diversitate de structuri cu diferite nuante de culori, care pot fi usor combinate intre 
                    ele si permit  obtinerea unui decor individual. In timpul pregatirii amestecului in tepetele 
                   lichide se pot adauga coloranti pentru obtinerea nuantei dorite.
Materiale naturale. Tapetul lichid, compus in principal din materiale naturale precum bumbac si 
                            componente din industria textila, are recomandarea ecologilor pentru utilizarea in 
                            spatii publice.
Confort. Peretii care sunt acoperiti cu tapete licide nu vor fi niciodata reci, deoarece compozitia amestecului
             contine bumbac ce indeplineste rolul de izolant termic. Componentele antistatice din
             tapetul lichid respinge praful. Datorita acestor calitati tapetele lichide creaza un
            microclimat optim pentru oameni in orice incapere.

Avantaje produs:
- Pret convenabil;
- Aplicare usoara si rapida;
- Nu necesita personal calificat;
- Reparatii in 2 zile;
- Izolatie termica si fonica;
- Sigure contra incendiului;
- Antistatice;
- Produs Ecologic Pur (bumbac, celuloza,fire de matase);
- Aplicare pe toate tipurile de suprafete ( ciment, rigips, lut, lemn, pereti vopsiti, metal);
- Imbinare fara dungi;
- Diversitate de structuri si culori ( ;
- Ascunde imperfectiunile suprafetelor ( fisuri, denivelari);
- Suprafata  rezistenta la leziuni usoare;

posibilitate de a combina decorurile, crearea siglelor sau a panourilor decorative)

- longevitate de peste 10 ani;
- Posibilitate de utilizare repetata;

Economic. Pret de la 10 RON/mp. 
                    ceea ce scuteste clientul de cheltuieli suplimentare pentru gletuirea cu amestecuri uscate. 

Tapetele se lipesc pe orice suprafata, inclusiv tencuiala de ciment, 

Pentru a obtine suprafata lavabila se aplica lac acrylic pe tapetul uscat. 
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