Instrukcja montażu fototapet
Już wybraliście swoje wymarzone fototapety, ale nie wiecie jak prawidłowo ich kleić, aby nie
uszkodzić ani obrazu, ani ściany, ani estetycznego wyglądu waszego domu?
Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu: zaprosić specjalistów, którzy mogą jakościowo
przykleić fototapety lub kleić ich samodzielnie, zgodnie z naszą instrukcją, i tym samym oszczędzając
pieniądze.
Spróbujemy określić główne problemy, a mianowicie:




Jakiego kleju użyć?
Jak zadokować obraz?
Jakie narzędzia są niezbędne do tapetowania?

Pierwszą rzeczą do zrobienia - to uzbroić się potrzebnym narzędziem:









Dwa pędzle - duży i mały;
Duży wałek gumowy do dociskania fototapet do ściany;
Mały sztywny wałek do styków;
Plastikowa szpachla do tapet;
Linijka, budowlana poziomica i nóż pistoletowy;
Wiadro;
Drabina;
Gąbka.

Szanowny kliencie!
Po dokonaniu wyboru na rzecz fototapet od kompanii Uwalls - wy otrzymujecie produkty wysokiej
jakości do dekoracji waszego wnętrza. Przy produkcji fototapet stosują się wyłącznie ekologiczne
materiały od czołowych producentów. Dziękujemy za Wasz wybór! Nie wolno też zapominać, że
tapety kleją się obok siebie na styk.

Instrukcja przyklejania
1. Po pierwsze, trzeba przygotować ściany. Powierzchnia
ściany powinna być zaszpachlowana i gładka. Pokryjcie
ścianę preparatem gruntującym.

2. Rozłóżcie wszystkie bryty tapet na równej powierzchni.
Prze przyklejaniem upewnijcie się, że bryty, stykając się,
tworzą wspólny obraz.

3. Aby przykleić pierwszy bryt bez przechylania, narysujcie,
za pomocą poziomicy budowlanej, równą pionową linię.

4. Przygotujcie klej do tapet. Do naszych fototapet zalecamy
użycie kleju Pufas Viles Kleber. Instrukcja przygotowania
kleju znajdzuje się na opakowaniu.

5. Jeśli wy zamówiliście klej razem z tapetami albo stosujecie
klej Pufas, umieście go na ścianę za pomocą pędzla lub
wałka o szerokości 1 pasa.

6. Do naklejania tapet można stosować klej dla tapet
flizelinowych od innego producenta. W takim przypadku
uważnie przeczytajcie instrukcje i kierujcie się ją przy
naklejaniu.

7. Przyłóżcie pierwszy bryt do ściany i równomiernie
przyciśnijcie, wyrównując bryt po wcześniej prowadzonej
pionowej linii. Następnie trzeba ostrożnie wygładzić
szpachlą i docisnąć wałkiem.

8. Przystępujcie do przyklejania następnego brytu tylko po
całkowitym naklejaniu poprzedniego. Każdy bryt, który
będziecie kleić dalej, trzeba dopasowywać na styk z
poprzednim, bez żadnych odstępów. Upewnijcie się, że
obrazy pasują do siebie.

9. Aby jakościowo przykleić brzegi brytu, trzeba przyciskać
krawędzi szpachlą i przymocować ich wąskim sztywnym
wałkiem.

10. W przypadku, gdy kleju jest za dużo, usuńcie jego resztki
wilgotną gąbką. Nie używajcie szmaty! Ważne jest to, żeby
pokój nie był napowietrzany aż do tego momentu jak tapety
całkowicie nie wyschną.

11. Po udanej pracy cieszcie się komfortem i barwnym
wnętrzem Waszego pokoju.

Fototapety na wymiar – https://uwalls.pl/

