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Perhe.
Hei  ystävä.  Meillä  on  sama  maku  ja  vaatimustaso  sekä
tykkäämme  kissoista.  Ole  onnellinen  Tutti  i  Gatti
-kalusteista, niin olen minäkin – kuin etenkin kissani.
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1. Yleisohjeet
Tutti  i  Gatti+  -kalusteet  on  valmistettu  kevyistä
materiaaleista, silmällä pitäen kalusteen ripustusta ja muuta
käsittelyä.  Kalusteet  ovat  kestäviä  kissojen  käytössä.
Käsittele osia järkevän varovaisesti: ne ovat joustavia ja
kohtuullisen kestäviä, mutta ne saa rikki ihmisen voimalla
tai  painolla.  Älä  koskaan  anna  kenenkään  istua  tai  astua
kalusteen päälle, koska siinä on suuri riski rikkoa kaluste
ja jopa loukata itsensä.

2. Kiinnitysohjeet
Huomio: ole erittäin huolellinen kappaleiden kiinnityksessä
ja  seuraa  ohjeita.  Putoavat  kappaleet  voivat  aiheuttaa
vahinkoa lemmikille (epätodennäköistä), pienille lapsille tai
omaisuudelle. Jos olet epävarma, ota yhteys info@ananimal.eu
ja pyydä apua.
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2.1. Valmistautuminen

2.1.1. Sijainti
Valitse  kalusteen  sijaintipaikka  huolellisesti.  Hyvässä
paikassa  on  myös  tilaa  kalusteen  mahdollisille
laajennuksille.  Ota  huomioon  myös  kissasi  tarpeet.  Kissa
saattaa  hyvinkin  nauttia,  jos  kalusteen  hyllyiltä  voi
tarkkailla ulkoelämää.

2.1.2. Sommittelu
Päätä etukäteen kalusteiden sommittelu seinälle. Muotoilijan
suositus  on,  että  vältät  symmetriaa  sekä  ristikuviota
kalusteiden  saumojen  suhteen.  Ota  huomioon,  miten  kissasi
pääsee  kiipeämään  kalusteelle  ja  ota  huomioon  kissan
persoona: pentu tai vanhempi tai painavampi kissa ei kiipeä
yhtä  hyvin  kuin  fitti  kissanuorukainen.  Muodosta
kalusteosista portaat, joita pitkin kissa pääsee kiipeämään
ylös  asti.  Yleensä  kannattaa  sommitella  siten,  että  mitä
ylempänä, sen lyhyempi porras kiivetä. Sommittele kappaleet
ensin  vaikka  lattialla,  jolloin  huomaat  äkkiä,  mikä
sommitelma toimii ja mikä ei. Muotoilu toimii siten, että
aikuinen kissa hyppää helposti mille
tahansa  taso-osalle,  joka  on
asennettu  alas  jalkalistan
yläpuolelle.  Kalusteosien
järjestystä  voi  vaihtaa  myös
jälkeenpäin, mutta se voi edellyttää
ainakin  osin  uusien
kiinnitystarrojen  hankkimista  ja
kiinnittämiostä.  Uusien  tarrojen
avulla  voi  myös  vaihtaa  kalusteen
paikkaa kokonaan.

Tutustu myös sommitteluohjeeseen.

2.2. Kiinnitys seinään
Aloita alimmista kappaleista. Kun olet päättänyt kappaleiden
paikan,  merkitse  pystysuora  linja  ensimmäisen  kappaleen
reunan  kohdalle;  käytä  esim.  vesivaakaa  tai  mittaa  seinän
reunasta.  Jos   sinulla  on  vierekkäin  suoraa  ja  kaarevaa
elementtiä, aloita mieluummin suorasta, jolloin korkeus tulee
automaattisesti  oikein.  Alimmat  kalusteosat  on  tarkoitus
asentaa jalkalistan päälle.

Kuva: sommitteu
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2.2.1. Kiinnitys tarroilla
Kiinnitys  suoraan  seinään  tarrojen  avulla  ei  edellytä
porausta  eikä  siihen  tarvittavia  työkaluja  tai  ruuveja.
Kalusteiden  mukana  toimitettavat  tarrat  ovat  erittäin
tarttuvia  ohjeiden  mukaan  kiinnitettyinä  ja  riittävät
kiinnitykseen  useimmilla  seinäpinnoilla  edellyttäen,  että
seinän  pintakerros  on  puhdas  ja  pinta  pysyy  itse  kiinni
seinässä. Esim. tapetti voi olla suoraan tarrakiinnitykseen
ongelmallinen  alusta  pinnasta,  tyypistä  ja  kiinnityksestä
riippuen. Jos sinusta tuntuu, ettei seinän pintakerros ole
luotettava, voi sinun olla tarve muokata seinän pintaa tai
varmistaa  kiinnitys  muuten.  Jos  epävarma,  pyydä  apua
info@ananimal.eu.

2.2.1.1. Pesu
Kiinnitysseinä  tai  ainakin  tarrojen
sijainnit  on  -  testienkin  mukaan  -
pestävä hyvin. Varmempi tulos tulee
käyttämällä  jotain  rasvatonta
liuotetta  kuten  alkoholia  (esim.
auton  lasipesu).  Huolehdi,  ettei
pintaan  jää  pesuainejäämiä.  Pesun
jälkeen seinän on annettava kuivua,
muuten  vaarana  on  seinäpinnan
irtoaminen.

2.2.1.2. Kiinnitys
Vakiokappaleissa  on  3  riviä
kiinnitystarroja,  ylä-  ja
alareunoissa sekä keskellä (lyhyissä
lisäkappaleissa  vain  ylä-  ja
alareunassa).

Kun olet valmis kiinnitykseen, poista
tarroista päällimmäiset suojapaperit
niin, että tarttumapinta tulee esiin.
Tästä  eteenpäin  noudata
varovaisuutta,  koska
tarttumapinnoissa  oleva  liima  ottaa  kiinni  lujasti  ja
välittömästi  kosketettaessa.  Jos  joudut  irrottamaan
takertuneen  tarran,  on  tarra  mahdollisesti  pilalla  ja
suositeltavaa  on  vaihtaa  tarra  uuteen  ja  koskemattomaan.

Kuva: kiinnityspintojtn ptsu
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Tarroja  myydään  samassa  paikassa,  mistä  ostit  tuotteen,
eivätkä ne maksa paljon.

Aseta  ensimmäisen  kappaleen
alareunan  kulma  jalkalistan  päälle
ja  tue  kulma  jalallasi  paikoilleen
seinää  vasten  (kuva  1).  Kallista
kappaletta  kohti  seinää  –  tässä
vaiheessa  ei  absoluuttisesta
pystysuoruudesta  ole  väliä.  Kun
työnnät  muotoiltua  kappaletta,  älä
paina sitä liikaa alaspäin, koska se
lyhentää  joustavaa  kappaletta  ja
jättää  sen  jännitykseen.  Paina
mieluummin  kappale  ensin  kevyesti
seinää vasten ja sen jälkeen paina
erikseen  voimakkaammin  kappaleen
tarrojen  kohdista:  ylä-  ja
alareunoista  kuten  myös  keskeltä
(kuva  2).  Sen  jälkeen  voit  vetää
kappaleen  irti  seinästä,  jolloin
seinäkiinnitystarrat  jäävät  kiinni
seinään.  Huomio:  suotavaa  on,  että
irrotat  kappaleet  seinästä  vetäen
kappaleen  sivulta  tasaisesti
jokaisen tarran kohdalta, ts. sivun
ylä- ja alaosasta + sivun keskeltä.

Seinätarrojen  kiinnityksessä  on
ehdottoman  tärkeää,  että  kiinnitys
vielä  vahvistetaan  kuumentamalla
silitysraudalla.  Pakkauksessa  on
mukana  leivinpaperi,  jota  on  syytä
käyttää  silityksessä  raudan  ja
tarran välissä. Käytä maksimilämpöä
●●●. Aseta leivinpaperi seinätarran
päälle  ja  silitä  painamalla  seinää
vasten  siten,  että  jokainen  tarran
osa saa n. 10 sekuntia lämpöä. Lämpö
kristallisoi  tarran  liiman  ja
varmistaa kiinnityksen. Huomaa, että
eri  silitysraudoissa  lämpötilat
vaihtelevat. Jos näyttää siltä, että
lämpö  sulattaa  tarraa  liiaksi,
pienennä lämpöä.

Seuraavaksi voit poistaa kappaleen tarroista ensikiinnitystä
keventävät  teipit.  Lopuksi  aseta  jälleen  ensin  kappaleen

Kuva: kappaettn irrotus

Kuva: kuumtntamintn sieitämäeeä

Kuva: kappaettn painamintn stinään



5

alareunan  kulma  jalkalistan  päälle  ja  työnnä  sen  jälkeen
kappale kiinni seinään (Kuva: kappaleen painaminen seinään),
jonka jälkeen paina ylä- ja alareunoista sekä keskeltä.

2.2.1.3. Turvallisuus
Pian  tarrakiinnityksen  jälkeen  kannattaa  varmistaa
kiinnityksen  pitävyys.  Huolellisen  ja  onnistuneen
kiinnityksen  jälkeen  sinun  pitäisi  voida  irrottaa  ja
uudelleenkiinnittää jokainen kappale, mikä mahdollistaa myös
kappaleiden  järjestyksen  vaihdon.  On  tärkeää,  että  testaat
tarrakiinnityksen  onnistumisen  irrottamalla  kappaleen  ja
tarkistamalla, että tarrat pysyvät seinässä sekä kappaleessa.

3. Turvallisuus
Ananimalab  ottaa  turvallisuuden  vakavasti.  Tutti  i  Gatti+
-tuotteet  on  valmistettu  ilman  liuotteita  turvallisista  ja
päästöttömistä materiaaleista. Tuotteita on testattu vuosia
lukuisin  eri  tavoin  ja  kaikkia  laadun  osa-alueita  on
kehitetty ja kehitetään jatkuvasti.

Oman  osasi  turvallisuudesta  kannat  ensisijaisesti
noudattamalla tarkasti ohjeita.

3.1. Kiinnityksen jälkeen
Tarrakiinnityksen  jälkeen  yksinkertaisin  tapa  testata
kiinnityksen  onnistuminen  on  irrottaa  ainakin  yksi  kappale
(Kuva:  kappaleen  irrotus).  Jos  tarrojen  seinäpuoli  jää
tukevasti  kiinni  seinään  ja  kappale  irtoaa  siististi,  on
seinäpintasi pitävä ja kiinnitys on onnistunut – voit painaa
kappaleen takaisin tyytyväisenä. Jos sen sijaan irrotuksessa
seinätarrat  tai  seinäpinta  irtoaa  edes  osittain,  pitää
kiinnitys uusia, pyydä apua info@ananimal.eu.

Kiinnitystavasta riippumatta on syytä tarkkailla kiinnitystä
pari  päivää  sen  jälkeen.  Tänä  aikana  älä  jätä  mitään
vahingoittuvaa  kappaleiden  eteen  tai  alle.  Kissasi  saavat
leikkiä kalusteella, koska he toimivat samalla testikuormana.

Pidemmälläkin  ajalla  on  syytä  puuttua  tilanteeseen,  jos
kalusteen joku osa näyttää löystyvän kiinnityksestä. Pitkällä
ajalla  saattaa  tapahtua  muutoksia  esim.  ilmankosteudessa,
mikä  saattaa  vaikuttaa  aluksi  onnistuneenkin  näköiseen
kiinnitykseen.  Jos  yksi  osa  näyttää  löysältä,  on  syytä
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testata  muidenkin  kiinnitys  irrottamalla  kappale  ja
tarkistamalla sitä kautta seinätarrojen luja kiinnitys. Jos
muut  kappaleet  vaikuttavat  lujilta,  voi  yhden  kappaleen
kohdalla olla kyseessä pieni virhe asennuksessa ja asian voi
monesti  korjata  hankkimalla  uudet  seinätarrat  vanhojen
tilalle  ja  kiinnittämällä  ne  erityisellä  huolella  ohjeiden
mukaan.

3.2. Materiaalikokemuksia
Testien  mukaan  on  joitain  perussääntöjä  seinäpinnoista  ja
niiden  soveltuvuudesta  tarrakiinnitykseen.  Yleisesti,  mitä
tasaisempi ja kiiltävämpi pinta on (poislukien tapetit), sitä
paremmin  tarran  saa  kiinni.  Tapetit  ovat  aina
epävarmuustekijä.  Tapetti  voi  olla  päällystetty
pinnoitteella, johon tarra ei tartu. Vaikka tarra vaikuttaisi
tarttuvan  tapettiin,  on  aina  kuitenkin  mahdollisuus,  että
itse  tapetti  irtoaa  alustastaan  esim.  kosteusolosuhteiden
vaihtuessa.  Huom:  tämä  saattaa  koskea  myös  maalipintoja,
varsinkin jos niitä on useampi päällekkäin.

Päivitys  tammi-18:  hyvin  kiinnitetty  ja  maalattu
lasikuitutapetti  on  osoittautunut  toimivaksi
kiinnitysalustaksi.

(positiivinen) uudehko, kuivunut maalipinta

puolikiiltävä/-himmeä maali

sileä seinäpinta

kuivat olosuhteet

puhdas pinta

(epävarmuustekijä) useampi maalikerros

ilman tai pinnan kosteus

tapetti

useampi tapettikerros

maali tapetin päällä

rosoinen/epätasainen seinäpinta

likainen pinta
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3.3. Varoitukset
- varoita lapsia, etteivät koskaan istu tai astu kalusteen
päälle

-  älä  käsittele  kalusteita  liiallisella  voimalla  esim.
irrottaessasi niitä

-  korjaa  välittömästi,  jos  huomaat  kappaleen  kiinnityksen
löystyvän

- älä anna eläinten – kuten koirien – järsiä kalustetta

-  olemme  tukenasi,  joten  ongelmatilanteissa  ota  aina
halutessasi yhteyttä info@ananimal.eu

Katso myös sommitteluohje W-Compositions ja huomioonotettavaa
Y-Note!  Ne  kuten  tämä  ohje  löytyvät  osoitteesta
ananimalab.com

Kiitos että valitsit Tutti i Gatti+ -tuotteen. Toivomme siitä
perheellesi kestävää iloa!

mailto:info@ananimal.eu
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Ananimal Ab
Y-tunnus 2698287-4
VAT FI26982874

Postiosoite/Mail
Ananimal Ab
PL 100
60101 Seinäjoki
Finland

Tehdasosoite/Factory address
Ananimal Ab
Nosturintie 2 16A
60550 Nurmo
Finland

Tuotteet/Products: ananimalab.com
Tehdas/Manufacturer: ananimal.eu
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