Fototapeta i tapeta ﬂizelinowa

2.

Przygotuj bezpieczne miejsce do rozłożenia
fototapety, najlepiej na czystym, suchym materiale (gazetach, folii malarskiej itp.).

Przygotowanie fototapety

3.

stosować według wskazówek i zaleceń produ-

Przed przystąpieniem do tapetowania rozpakuj

centa).

fototapetę nadrukiem do góry na suchej i czystej,
płaskiej powierzchni oraz upewnij się, że produkt nie

Rozrób odpowiedni klej (klej do fototapet należy

4.

Klej należy nakładać tylko na powierzchnię

zawiera wad fabrycznych. Jeżeli fototapeta składa się

ściany. NIe zaleca się nanoszenia kleju na

z kilku brytów, należy sprawdzić, czy łączenie wzoru

powierzchnię tapety / fototapety.

jest poprawne.

5.

Klejenie zacznij od strony okna, zachowując
kolejność elementów wzdłuż zaznaczonej linii

Jak przygotować podłoże?

pionu. Nigdy nie naklejaj całej fototapety od

Ściany muszą być czyste i suche. Zaleca się aplikację

razu. Pasy fototapety należy kłaść od góry

na jasnej, jednolitej i gładkiej powierzchni. Ubytki

ściany.

w ścianie należy uzupełnić. Radzimy także usunąć
wszystkie wystające przedmioty, takie jak listwy

6.

trza można usunąć, starannie wygładzając

przypodłogowe, gwoździe, wkręty, włączniki oraz

powierzchnię ruchem z góry na dół oraz od

gniazda elektryczne. W przypadku ścian nowych,

środka i na brzegi wałkiem do tapet lub rolką

ścian pokrytych gładzią gipsową, płytą gipsowo-kartonową

lub

innymi

chłonnymi

ściany środkiem gruntującym.

krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
7.

o prawidłowym dopasowaniu wzoru.

W przypadku gdy do zamówienia dołączony

8.

jący klej może zniszczyć powierzchnię fototape-

nie) zaleca się jego stosowanie zgodnie z instrukcją producenta, umieszczoną na etykiecie.
W przypadku gdy do zamówienia dołączony
został klej Classic (białe opakowanie) zaleca się
jego stosowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

Gramatura

Ilość wody

Wydajność

70 g

1,5 l

10 m2

Nadmiar kleju usuń natychmiast delikatnie
wilgotną miękką ściereczką lub gąbką. Wysycha-

został klej Metylan Direct (ﬁoletowe opakowa-

2.

W przypadku tapety (rolka 10 m x 0,53 m) przytnij ją na odpowiednią długość, pamiętając

Jakiego kleju użyć?
1.

dociskową, zwracając szczególną uwagę, aby

powierz-

chniami w pierwszej kolejności zaleca się pokrycie

Powstałe w wyniku klejenia pęcherzyki powie-

ty!
9.

Jeśli fototapeta składa się z kilku elementów,
z kolejnymi brytami postępuj w ten sam sposób,
precyzyjnie przyklejając obok siebie krawędź
w krawędź.

Uwaga:
Pomimo tego, że fototapeta jest wykonana z wysokiej
jakości materiału, z namoczonym brytem fototapety należy
obchodzić się delikatnie, pamiętając, że wydruk ma granice
wytrzymałości na mechaniczne ścieranie. Produkt należy

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody
silnie mieszając. Podczas wsypywania opakowanie
trzymać tuż nad wodą. Odstawić na 3 minuty po
czym, zamieszać i odstawić na kolejne 15 minut.
Przed użyciem ponownie zamieszać.

Jak naklejać fototapety?
1.

W miejscu, gdzie będzie znajdowała się krawędź
fototapety wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocnicze, używając do tego pionu lub
poziomicy.

zmierzyć przed aplikacją w celu potwierdzenia wymiaru –
każdy może posiadać nieznaczny margines, który należy
odciąć po zamontowaniu.
Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, jednak nie
ponosi odpowiedzialności za warunki i sposób jego użycia.
W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie
próby z użyciem fragmentu fototapety. Niezależnie od
stopnia doświadczenia i umiejętności producent w każdym
przypadku zaleca skorzystanie z fachowej pomocy.

Fototapeta samoprzylepna

do dekorowanej powierzchni.
4.

Przy pomocy dłoni, rakli dociskowej lub wałka
do tapet sukcesywnie wygładzaj powierzchnię

Przygotowanie:

fototapety ruchem z góry na dół oraz od środka

Po otrzymaniu przesyłki tapeta powinna być wycią-

do zewnątrz. Zapewni to należytą przyczepność
oraz pozwoli usunąć powstające przy aplikacji

gnięta z opakowania i sezonowana w pomieszczeniu

pęcherzyki powietrza.

w którym ma zostać przyklejona przez co najmniej 48
godzin. Temperatura takiego pomieszczenia nie

5.

Powyższe kroki powtarzaj podczas montażu
kolejnych elementów fototapety.

może być niższa niż 18ºC, rekomendowana temperatura to 20ºC i wilgotność na poziomie ok. 50%. Rekomendujemy także, aby rozwinąć bryty fototapety

Naklejka wycięta po obrysie:

na czas sezonowania. Przed przystąpieniem do montażu fototapety samoprzylepnej / naklejki rozpakuj

1.

mentów naklejki na dekorowanej powierzchni.

ją nadrukiem do góry, układając na suchej, czystej
i płaskiej powierzchni oraz upewnij się, że produkt
nie zawiera wad fabrycznych. Jeżeli naklejka składa

2.

Jak przygotować podłoże?

cięcia.
3.

Klejenie rozpocznij od górnej części naklejki.

4.

Przy pomocy dłoni, rakli dociskowej lub wałka
do tapet sukcesywnie wygładzaj powierzchnię

Powierzchnia, na której przeprowadzany będzie

naklejki ruchem z góry na dół oraz od środka

montaż powinna być sucha i czysta - bez pyłu

do zewnątrz. Zapewni to należytą przyczepność

i tłustych plam. Zaleca się aplikację na jasnej, je-

oraz pozwoli usunąć powstające przy aplikacji

dnolitej i gładkiej powierzchni. W przypadku ścian
nowych, świeżo malowanych zaleca się by aplikacja
naklejki nastąpiła najwcześniej po upływie 14 dni
od zakończenia prac wykończeniowych, zachowując
w pomieszczeniu jego docelową temperaturę.

Uwaga:
Ściana nie powinna być pokryta farbą zmywalną – np.
lateksową lub ceramiczną. Takie powierzchnie nie sprzyjają
wiązaniu kleju i tapeta / naklejka od niej odpadnie. Jeśli
ściana pokryta jest tego rodzaju farbą lub farbą gruntującą
– należy równomiernie zmatowić / zetrzeć jej powierzchnie za pomocą papieru ściernego.

Montaż:
Fototapeta samoprzylepna / naklejka:
1.

W miejscu krawędzi fototapety / naklejki wyznacz ołówkiem linie pomocnicze, używając do
tego pionu lub poziomnicy.

2.

Ostrożnie odklej górny fragment podkładu
zabezpieczającego warstwę z klejem.

3.

Górną cześć fototapety / naklejki przyklej do
ściany. Stopniowo odklejaj dalsze fragmenty
podkładu, jednocześnie dociskając fototapetę

Z otrzymanego arkusza delikatnie odklej wybraną naklejkę, zwracając szczególną uwagę na linię

się z kilku brytów, należy sprawdzić, czy łączenie
wzoru jest poprawne.

Zaplanuj rozmieszczenie poszczególnych ele-

pęcherzyki powietrza.
5.

Powyższe kroki powtarzaj podczas montażu
kolejnych elementów naklejki.

Uwaga:
Temperatura powietrza w trakcie montażu jak i w ciągu 48
godzin od naklejenia tapety/naklejki nie może być niższa
niż 18ºC - rekomendowana temperatura to 20ºC i wilgotność na poziomie ok. 50%.
Pomimo tego, że wszystkie produkty wykonane są z
wysokiej jakości materiału, należy obchodzić się z nimi
delikatnie, pamiętając, że wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie oraz rozciąganie. Producent
gwarantuje wysoką jakość wyrobu, jednak nie ponosi
odpowiedzialności za warunki i sposób jego użycia. Niezależnie od stopnia doświadczenia i umiejętności producent
w każdym przypadku zaleca skorzystanie z fachowej
pomocy.

