
Οδηγίες Εγκατάστασης Ταπετσαριών VenusLF (Wall Decoration DW-Series)  
 
 
 
 
Dress your walls by VenusLF Wall Coverings 

Ντύστε τους τοίχους σας με Φωτοταπετσαρίες VenusLF. 
 
 

   
 
 
 
VenusLF is a range of excellent digital printable wall coverings.  
It is an ideal decoration in business rooms, reception areas, exhibitions, lobby bars, clubs, hotels, shops, restaurants, 
sky lounges and more, where a unique image is to be created.  
You will discover a new world of do-it-yourself wall decoration. 

Η σειρά VenusLF είναι μια σειρά από εκπληκτικές ψηφιακές εκτυπώσιμες επενδύσεις τοίχων 
(φωτοταπετσαρίες). Είναι μια ιδανική διακόσμηση σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους υποδοχής, εκθέσεις, 
αίθουσες αναμονής, κλαμπ, ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια, οπουδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε μιά 
μοναδική εικόνα. Θα ανακαλύψετε έναν μοναδικό κόσμο στην διακόσμηση τοίχων. 
 
Advantages: 
Various embossed PVC-topcoat bringing living images. 
Digital printable with solvent, eco-solvent and UV-curable inks. 
Easily printing, hanging and removing. 
Environment-friendly, heavy metal free. 
Durable, dimensional and uv stable. 
Flame retardent. 
Πλεονεκτήματα: 

Επιφάνεια με 5 διαφορετικές ανάγλυφες υφές ιδιαίτερης αισθητικής 
Διάφορα ανάγλυφα από PVC - επικαλυπτικά  που δημιουργούν ζωντανές εικόνες. 
Ψηφιακή εκτύπωση με solvent, eco-solvent και UV μελάνια και Latex. 
Εύκολο στην εκτύπωση, στην τοποθέτηση ακόμα και στην αφαίρεση από το τοίχο. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα. 
Στιβαρό (ντουράτο) με αμετάβλητη διάσταση και αντοχή στην ακτινοβολία. 
Βραδύκαυστες. 
 
Our Designs For Your Ideas: Artisan canvas, Crepe, Dapple, Fibre and Sand 

Τα σχέδια μας για τις ιδέες σας: Σε υφες καμβά, κρεπ, στικτού, με ίνες και άμμου 
 
Standard Dimensions:  1.37m x 30m  

Πρότυπες Διαστάσεις: 1.37m x 30m  



Application Guide:    
Οδηγός Εφαρμογής: 
 

 

1.  VenusLF should be printed using recommended digital printers and inks, and 
left to dry for 12 hours at least. 
 
Η ταπετσαρία VenusLF θα πρέπει να εκτυπώνεται με χρήση των συνιστώμενων 
εκτυπωτών και μελανιών, και να  αφήνεται να στεγνώσει για 12 ώρες 
τουλάχιστον. 
 

 

 

2.  Prepare the surface of the wall thoroughly, so that it is clean, smooth, dry, and 
free of mildew, grease and stains. Mark each wallpaper panel on the wall.  
 
Προετοιμάστε προσεκτικά την επιφάνεια του τοίχου, έτσι ώστε να είναι καθαρή, 
λεία, στεγνή και απαλλαγμένη από μούχλα, λίπη και λεκέδες. Σημειώστε στον 
τοίχο που θα μπει κάθε ταπετσαρία. Μαρκάρετε τα κομμάτια και τον τοίχο με 
την σειρά τους. 

 

 

3a.  Perfectly VenusLF should be mounted by using the wall adhesion technique 
with commercial paste for heavy wallpaper. 
Η ταπετσαρία VenusLF θα πρέπει να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας έτοιμη κόλλα 
του εμπορίου σε μορφή πάστας, για βαριά ταπετσαρία. 
 

 

 

3b.  Alternatively VenusLF can be mounted by using a pasting machine and 
commercial paste for heavy wallpaper without soaking time. 
 
Εναλλακτικά η VenusLF μπορεί να τοποθετηθεί με τη χρήση μηχανήματος 
επικόλλησης με εμπορική πάστα γιά βαριά ταπετσαρία ( χωρίς να “ποτίσει” ). 
 

 

 
 

4.  VenusLF can be mounted edge to edge and should be pressed down with a 
rubber roller. Residue paste should be removed immediately. 
 
Η ταπετσαρία VenusLF μπορεί να τοποθετηθεί “πρόσωπο” και θα πρέπει να 
πατηθεί με ελαστικό κύλινδρο. Τυχών υπολείμματα πάστας/κόλλας θα πρέπει να 
αφαιρούνται αμέσως. 
 

 
 



 
 

4b.  Alternatively VenusLF can be mounted overlapping. Cut the overlapping 
panels in the middle of the overlapping part. Remove the lower strip. Add some 
paste behind the cut edges and press down with a rubber ruller. 
 
Εναλλακτικά η VenusLF μπορεί να τοποθετηθεί και με “επικαλύψεις”. Κόψτε τα 
φύλλα στη μέση του επικαλυπτόμενου τμήματος. Αφαιρέστε την κάτω λωρίδα. 
Προσθέστε πάστα κόλλας πίσω από τα εναπομείνοντα άκρα και πιέστε προς τα 
κάτω με ελαστικό κύλινδρο καουτσούκ. 
 
 

 
 

 

5.  Cut the remaining wallpaper on the ceiling and floor level away. 
 
Κόψτε την υπολοιπόμενη ταπετσαρία που περισσεύει στην οροφή και το 
δάπεδο. 
 

 
 

 

6. Checking the corners and jointed parts, and cleaning the wallpaper.  VenusLF 
can be easily dry stripped for redecoration. 
 
Κάντε έλεγχο στις γωνίες και στις ενώσεις των τμημάτων και καθαρίστε την 
ταπετσαρία.  
Η ταπετσαρία VenusLF μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί, στεγνά για εκ νέου 
διακόσμηση. 
 
 

 
 



 

Γενικές oδηγίες Τοποθέτησης 

 
 

Wall Preparation -  Προετοιμασία του Τοίχου  

 
Proper wall preparation is essential. VenusLF can be applied to almost any properly prepared wall surface in sound condition. 
They must be smooth, clean, dry, and free of mildew, grease and stains. Apply a stain killing primer if needed. 

Η κατάλληλη προετοιμασία του τοίχου είναι απαραίτητη. Οι ταπετσαρίες Venus μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε 
οποιεσδήποτε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες τοίχου, που είναι σε σε καλή κατάσταση. Οι τοίχοι θα πρέπει να είναι 
λείοι, καθαροί, στεγνοί, χωρίς μούχλα, λιπαρές ουσίες και λεκέδες. Εφαρμόστε ένα αστάρι για εξάλειψη των λεκέδων εάν είναι 
απαραίτητο. 
 
All loose paint, calcimine and other wall covers must be removed. Sanding wall to dull surfaces. If you are installing over existing 
paint or primer, make sure that it has good adhesion to the wall. 

 Όλες οι σαθρές βαφές, υδρόχρωμα (ασβεστόνερο) και ότι άλλο καλύπτει τους τοίχους πρέπει να αφαιρεθούν. 
Λειάνετε την επιφάνεια του τοίχου. Αν κάνετε εγκατάσταση πάνω από υφιστάμενο χρώμα ή αστάρι, βεβαιωθείτε ότι έχει καλή 
πρόσφυση στον τοίχο. 
 
All surfaces must be properly prepared using a professional latex based primer, such as Roman's R-35. Oil based products should 
be avoided. 

 Όλες οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα με ένα επαγγελματικό αστάρι τύπου latex, όπως το  
Roman's R-35. Προϊόντα με βάση το λάδι θα πρέπει να αποφεύγωνται. 
 
Adhesive & VenusLF must be room temperature for at least 24 hours (not less than 13°C), prior to and during the installation. 

 Οι κόλλες & η ταπετσαρία της VenusLF θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 24 ώρες 
νωρίτερα (όχι λιγότερο από τους 13 ° C), πριν και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 
 
 
Important Notes for Application 

Σημαντικές Σημειώσεις για την Εφαρμογή 
 
Apply professional grade adhesive evenly to the back of each strip carefully covering all edges. Fold end of the strip toward the 
middle, pasted sides together, carefully aligning the edges so they do not dry. Do not paste more than three (3) strips at a time.  
Do not crease wall cover. 

Εφαρμόστε την επαγγελματικής τάξης κόλλα ομοιόμορφα στο πίσω μέρος της κάθε λωρίδας προσεκτικά ώστε να 
καλύπτει καλά τις άκρες. Αναδιπλώστε το τέλος της λωρίδας προς το κέντρο, οι επιστρωμένες με κόλλα πλευρές μαζί, 
ευθυγραμμίζοντας προσεκτικά τις άκρες έτσι ώστε να μην στεγνώσουν. Μην απλώσετε περισσότερα από 3 φύλλα την φορά, 
έτσι ώστε να μην στεγνώνουν. Μην κάνετε πτυχές στην ταπετσαρία. Αποφύγετε να τσακίσετε/διπλώσετε την ταπετσαρία. 
 
Bring to the wall and hang. Hang the first strip to a plumb line and allow it to overlap onto the ceiling and baseboard. 

Φέρτε την στον τοίχο και τοποθετήσετε. Κολλήστε το πρώτο κομμάτι σε μια κάθετη γραμμή και επιτρέψτε το  να 
επικαλύψει ελαφρώς την οροφή και το πάτωμα. 
 
Tape seams using low adhesive tape such as 3M Blue, 3.8 cm" to keep seams clean. 
Do not score drywall during installation that will result in seams opening. 
Use a soft brush or smoothing blade of flexible, plastic designed for fabrics for smoothing and removing air pockets to make 
sure all of the wall cover has made good contact to the wall. 
Trim with scissors or razor knife at the ceiling and baseboard, around windows, etc. 

Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε αυτοκόλλητη ταινία χαμηλής δύναμης στις ραφές (όπως η 3M Μπλε),  10 εκατοστά  
ώστε να διατηρήσετε τις ραφές καθαρές.  
Μην χαρακώσετε τις γυψοσανίδες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορεί να οδηγήσει σε άνοιγμα των ραφών. 
Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή λεία και ευέλικτη λεπίδα, από πλαστική κατασκευή σχεδιασμένη για υφάσματα για 
την εξομάλυνση και την αφαίρεση θυλάκων αέρα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η ταπετσαρία έχει κάνει καλή επαφή με τον τοίχο. 
Κόβετε το περίσιο κομμάτι με ένα ψαλίδι ή λεπίδα, στο ταβάνι και στο πάτωμα, γύρω από τα παράθυρα, κλπ. 
 
Corners, seams, tops and bottoms will occasionally require more adhesive. Wrap material 4" beyond inside and outside comer. 
Corners and soffits will often require the use of a heat gun. 

Γωνίες, ραφές, κορυφές και οι κάτω άκρες θα απαιτήσουν περισσότερη κόλλα. Καλύψτε με το υλικό περίπου 10 
εκατοστά πέρα από τις μέσα/έξω γωνίες. Γωνίες και οροφές απαιτούν συχνά τη χρήση ενός πιστολιού θερμότητας. 



 
 Do not use a PVC or metal smoothing blade on corners. This may damage material face. 
Remove excess adhesive from printed surface as soon as possible. 
Do not use a pasting machine when hanging this product. 

Μην χρησιμοποιείτε λεπίδα από PVC ή από μέταλλο για εξομάλυνση στις γωνίες. Αυτό μπορεί να βλάψει την 
επιφάνεια του υλικού. 
Αφαιρέστε την περίσσεια κόλλα από την εκτυπωμένη επιφάνεια όσο το δυνατόν συντομότερα. 
Μην χρησιμοποιείτε μηχάνημα τοποθέτησης κόλλας όταν κρεμάτε αυτό το προϊόν. 
 
Adhesive Application 
Εφαρμογή της Κόλλας 
 
Hang wall covers with a premium quality heavy-duty clear pre-mixed adhesive. All adhesives must contain a mold inhibitor. 
Professional decorators/installers can also use a mix himself paste, as long as it is mixed to the correct consistency. Do not dilute 
adhesive.  
Brush an even coat of paste over entire back of wall covers. Pay particular attention to run over edges so they are sure to be 
pasted. Book material for ten minutes.  
This will allow the adhesive to penetrate the wall cover fabric, which is important to a successful installation. 

Τοποθετήστε τις ταπετσαρίες με μια άριστης ποιότητας και βαρέως τύπου, διάφανη προ-αναμεμιγμένη κόλλα. Όλες 
οι κόλλες πρέπει να περιέχουν ένα αναστολέα μούχλας.  
Επαγγελματίες διακοσμητές / εγκαταστάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ένα μείγμα έτοιμο,  
εφόσον είναι αναμεμειγμένο στη σωστή πυκνότητα. Μην αραιώνετε την κόλλα. Αλείψτε ένα ομοιόμορφο στρώμα της κόλλας 
σε ολόκληρο το πίσω μέρος της ταπετσαρίας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή για να περάσετε πάνω από τις άκρες έτσι ώστε να είναι 
βέβαιο ότι θα επικολληθούν. Αφήστε το υλικό για δέκα λεπτά. Αυτό θα επιτρέψει στην κόλλα να διαπεράσει το ύφασμα της 
ταπετσαρίας, που είναι σημαντικό για μια επιτυχημένη εγκατάσταση. 
 
If following adhesive are not available, a user can look for a generic heavy duty adhesive. 
Roman Adhesives: 
R-35 Primer, also called Pro-935(a good wall primer which is not required but recommended for best results -- this would be 
painted on to prepare wall for adhesive). 
Pro-838 Heavy Duty Clear Adhesive or Ultra Pro -880. 

Εάν κάποια από τις κόλλες δεν είναι διαθέσιμη, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μια γενική βαρέως τύπου κόλλα. 
Κόλλες της εταιρείας Roman: 
R-35 Primer, που ονομάζεται επίσης Pro-935 (ένα καλό αστάρι τοίχου, ο οποίος δεν απαιτείται αλλά συνιστάται για καλύτερα 
αποτελέσματα - αυτό θα μπορεί να βαφτεί στον προετοιμασμένο τοίχο για την κόλλα). 
Pro-838 Βαρέως τύπου κόλλα ή Ultra Pro -880. 
 
Zinsser: Sure Grip -128 Heavy Duty Clear Adhesive. 

Zinsser ( είναι όνομα εταιρείας) :Sure Grip -128 Βαρέως τύπου διαφανής Κόλλα. 
 
 
 



Maintenance and Cleaning 
Συντήρηση και καθαρισμός 

 
For best performance, stains should be blotted and removed as soon as possible to limit any reaction between the staining 
agent and wall cover. 
Ordinary dirt and smudges. A clean, damp sponge with warm water will remove many common smudges and dirt. If the damp 
sponge fails to clean dirt and smudges, follow instructions for other stains. 

Για καλύτερη απόδοση,  οι λεκέδες πρέπει να καθαριστούν και να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό γιά να 
περιοριστεί οποιαδήποτε αντίδραση μεταξύ του παράγοντα του χρώματος και της ταπετσαρίας. 
Τακτική βρωμιά και λεκέδες. Ένα καθαρό, υγρό σφουγγάρι με ζεστό νερό θα απομακρύνει πολλούς κοινούς λεκέδες και 
βρωμιά. Αν το υγρό σφουγγάρι αποτύχει να καθαρίσει τη βρωμιά και τους λεκέδες, ακολουθήστε τις οδηγίες για άλλους 
λεκέδες. 
 
Other stains. 

Άλλες λεκέδες. 
 
Step 1 
Spray the soiled area with a laundry spot remover such as Shout® and allow it to saturate the surface for 1 minute. 

Ψεκάστε την λερωμένη περιοχή με ένα καθαριστικό πλυντηρίου αφαίρεσης λεκέδων όπως το Shout ® και αφήστε το 
να διαποτίσει την επιφάνεια για 1 λεπτό. 
 
Step 2 
Using a damp sponge, clean the soiled area using circular motions. If stains persist, carefully use a soft bristle brush. 

Χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι, καθαρίστε την λερωμένη περιοχή με κυκλικές κινήσεις. Αν οι λεκέδες 
επιμένουν, χρησιμοποιήστε προσεκτικά μια μαλακή βούρτσα. 
 
Step 3 
Using clean damp sponge, blot excess spot remover from the surface.  

Με καθαρό υγρό σφουγγάρι, αφαιρέστε το επιπλέον καθαριστικό λεκέδων από την επιφάνεια. 
 
Test on an inconspicuous spot before attempting to clean an entire wall.  
DO NOT USE: steel wool, powdered cleaners, nail polish remover, tar and bug removers or solvent type cleaning preparations. 
Staining agents that will stain wall covers include (and are not limited to): lipstick, ball point pen, oil, some foodstuffs, crayons 
and markers. 

Δοκιμάστε σε ένα δυσδιάκριτο σημείο πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε ένα ολόκληρο τοίχο.  
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ: μαλλί χάλυβα (σύρμα), σκόνη καθαρισμού, ασετόν νυχιών, η πίσσα και διορθωτικό αφαίρεσης 
σφαλμάτων ή διαλυτικά παρασκευάσματα για καθαρισμό. Χρωστικοί παράγοντες που θα λεκιάσουν μια ταπετσαρία 
περιλαμβάνουν (και δεν περιορίζονται σε): κραγιόν, στυλό διαρκείας, λάδι, ορισμένα τρόφιμα, μπογιές και μαρκαδόρους. 
 

 

 


