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Przed przystąpieniem do klejenia należy koniecznie sprawdzić stan fototapety.
Należy sprawdzić w szczególności:
Czy tapeta nie posiada uszkodzeń mechanicznych
Czy poszczególne bryty nie posiadają niezgodności kolorystycznej
Czy wzór na brytach współgra tworząc kontynuację wzoru
Czy wymiary tapety są zgodne ze złożonym zamówieniem
W celu oceny stanu tapety najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej
powierzchni wszystkie jej bryty zadrukiem do góry.
Ewentualne różnice w kolorystyce, odcieniach oraz nasyceniu barw występujące
pomiędzy fotografią wyświatlaną na monitorze a ostatenym jej wydrukiem
mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora i nie mogą stanowić
podstawy ewentualnej reklamacji.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Ściana przed położeniem tapety musi być biała, nie może mieć żadnych
plam i zabrudzień.
Przed wyklejaniem powinno się usunąć gwoździe, włączniki, gniazdka
elektryczne oraz listwy przypodłogowe.
Należy usunąć ze ściany resztki starej farby, tapet, itp. Podłoże musi być
suche, czyste oraz jednolite. Wszystkie ubytki należy uzupełnić i wyrównać.
Ściany nowe - ściany pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe
i inne chłonne powierzchnie gruntujemy odpowiednim środkiem gruntującym
do ścian lub klejem do tapet.
Ściany malowane - ściany zmywamy mydłem malarskim. Gruntujemy
odpowiednim środkiem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.
Ściany wcześniej tapetowane - używamy środka do usuwania tapet.
Moczymy tapetę gąbką lub szczotką a po namoknięciu usuwamy tapetę
szpachlą, zaczynając od góry. Następnie wygładzamy ścianę i gruntujemy
środniem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.
Ściany wilgotne - pokrywamy warstwą zaprawy wodoszczelnej
Klejenie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na kleju.
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pędzel (ławkowiec)
gumowy wałek dociskowy do tapet
klej oraz ostry nożyk
wiadro lubo pojemnik do rozrobienia kleju
drabina
ołówek oraz poziomica / sznurek z obciążeniem
folia malarska lub gazety
miękka ściereczka
ewentualna pomoc drugiej osoby

PROCEDURA
KLEJENIA

Na przygotowanej wcześniej ścianie wyznaczamy miejsce
przyklejenia fototapety/tapety - można to zrobić za pomocą
poziomicy i ołówka lub sznurka z obciążnikiem. Przygotuj klej zgodnie
z instrukcją, Przygotuj sobie poszczególne bryty fototapety do klejenia.
Nanieś równomiernie klej na ścianę w ilości sugerowanej przez
producenta i pozostaw go do uzyskania odpowiedniej konsystencji
i suchości. Posmaruj klejem fototapetę i odczekaj ok. 5 minut.
Klejenie zaczynamy na górze i powoli, ale zdecydowanie, schodzimy
w dół dociskając wałkiem tapetę do ściany i pozbywając się tym
samym pęcherzyków powietrza (od środka tapety ku jej brzegom).
Przyklejając kolejne bryty należy zwrócić uwagę na zgodniość wzoru
i idealny styk brzegów (tapety lateksowe przygotowane są do klejenia
metodą „na styk”). Nadmiar kleju usuwamy delikatnie i na bieżąco
wilgotną szmatką. Pamiętaj, że fototapeta nawet najlepszej jakości
jest delikatna, dlatego należy postępować z nią ostrożnie.
Na dole ewentualny nadmiar tapety należy usunąć ostrym nożykiem.
Otwory na gniazdka, włączniki wycinamy nożykiem pamiętając,
aby wycięcie było mniejsze od mocowanego później elementu.

