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TWOJA DRUKARNIA INTERNETOWA

Nasze fototapety drukowane są w 1m brytach z 1cm zakładką, ale na życzenie Klienta możemy dociąć je „na ostro”.
Po otrzymaniu rolek fototapety rozwiń ją i rozłóż na czystej i suchej powierzchni, zadrukowaną stroną do góry.
Sprawdź, czy wydruk jest poprawny i zgodny z zamówieniem: jego wymiary, ilość brytów, dopasowanie poszczególnych części wydruku, laminat czy jakość graﬁki. Wszelkie niezgodności powinieneś zgłosić przed wykonaniem
wyklejania. Tapety zerwane ze ściany nie podlegają reklamacji.
Naklejanie fototapety najlepiej przeprowadzać z pomocą drugiej osoby.
JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE?

Ściany nowe
ściany pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowokartonowe i inne chłonne powierzchnie zagruntuj
wcześniej środkiem gruntującym do ścian
lub warstwą kleju do tapet.

Ściany malowane
ściany przemyj mydłem malarskim (zalecane
proporcje to ok. 100 g/1 l wody), przecierając
w kierunku od dołu do góry. Po wyschnięciu
dodatkowo przetrzyj ścianę papierem ściernym,
co ułatwi wiązanie kleju.

Ściany wcześniej tapetowane
użyj środka do usuwania tapet i przygotuj ścianę
do zmoczenia: wyłącz zasilanie, usuń wyłączniki
i gniazdka elektryczne, przewody zabezpiecz taśmą
izolacyjną. Mocz tapetę za pomocą gąbki lub szczotki,
po namoknięciu usuń tapetę szpachlą, zaczynając
od góry. Po zakończeniu, ścianę wyrównaj i zagruntuj.

Ściany wilgotne
przed przystąpieniem do tapetowania pokryj
je warstwą zaprawy wodoszczelnej.

Zalecamy grunt Ceresit CT 17
oraz klej do tapet Metylan Spezial
(Henkel)
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JAK NAKLEJAĆ?

Naklejanie „na zakładkę”

Naklejanie „na ostro”

1.

Wszystkie fototapety przyklejaj zawsze od lewej strony, zachowując kolejność elementów.

2.

Wyznacz (np. ołówkiem) pionowe linie pomocnicze w miejscu, gdzie będzie znajdowała się krawędź
fototapety.

3.

Rozrób klej – będzie inny dla podłoży lateksowych a inny dla winylowych.

4.

Rozłóż fototapetę zadrukowaną stroną do dołu na czystym i suchym podłożu (można użyć gazet lub
folii malarskiej).

5.

Nanieś wcześniej rozrobiony klej na ścianę, równomiernie pokrywając fragment ściany, na którym
zamierzasz przykleić fototapetę.

6.

Nanieś klej na fototapetę, dokładnie go rozsmarowując. Klej najlepiej nakładać w kierunku od środka,
rozprowadzając w kierunku brzegów.

7.

Odczekaj ok. 3 minuty (lub tyle, ile zaleca producent kleju).

8.

Zacznij naklejać od góry, dociskając fototapetę w dół, pozbywając się pęcherzy powietrznych.
Ewentualne pęcherzyki powietrza możesz usunąć rolką dociskową, przesuwając ją z góry na dół oraz
od środka w kierunku brzegów.

9.

Do dociśnięcia fototapety używaj gumowego wałka do tapet lub rolki dociskowej.
Zwracaj szczególną uwagę na krawędzie fototapety.

10. Nadmiar kleju usuń wilgotną miękką ściereczką lub gąbką, zachowując ostrożność.
Pamiętaj, że wydruk może się uszkodzić podczas na mechanicznego ścierania.
11. Pozostaw fototapetę do wyschnięcia około 1-3 godzin.

