Instrukcja naklejania – Folia samoprzylepna

Otwórz paczkę z produktem Fototapeta4u
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3.

Rozpakuj i poluzuj zwoje fototapety
Sprawdź dokładnie, czy wszystkie części (bryty) fototapety są zgodne z Twoim zamówieniem. Zwróć
uwagę na wymiary, liczbę brytów, dopasowanie poszczególnych części wydruku, laminat i jakość
grafiki.
Jeśli masz wątpliwości, dotyczące jakości otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami przed
wykonaniem montażu fototapety – email: kontakt@fototapeta4u.pl lub tel. 517-369-717. Tylko wtedy
Twoja reklamacja zostanie uwzględniona.

Przygotuj produkty, podłoże i narzędzia pracy
1.
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3.

Rozpakowane zwoje fototapety na folii samoprzylepnej pozostaw luźno w pionie na 1-2 dni, w celu
pozbycia się zapachu ekologicznych tuszy drukarskich.
Przygotuj podstawowe narzędzia pracy:
▪ nożyk do tapet
▪ rakla filcowa
▪ spryskiwacz z wodą
▪ benzyna ekstrakcyjna
Przygotuj podłoże:
▪ Ściany nowe (pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe, inne chłonne powierzchnie)
zagruntuj środkiem gruntującym do ścian.
▪ Ściany malowane zmyj mydłem malarskim (w proporcjach 50-100 g / 1 litr wody). Czynność
tę przeprowadź od dołu do góry. Następnie przetrzyj ścianę papierem ściernym, aby ułatwić
wiązanie kleju.
▪ Ściany wcześniej tapetowane oczyść środkiem do usuwania tapet. Wyłącz zasilanie,
zdemontuj wyłączniki i gniazdka elektryczne, a przewody zabezpiecz taśmą izolacyjną.
Namocz tapetę gąbką lub szczotką. Po 15 minutach usuń tapetę szpachlą, zaczynając od góry.
Wygładź i zagruntuj ścianę.
▪ Ściany narażone na wilgoć pokryj warstwą zaprawy wodoszczelnej.
▪ Powierzchnie typu szkło, drewno, metal oczyść, odtłuść benzyną ekstrakcyjną i osusz.

Metoda klejenia na sucho
Metodę tę wykorzystaj tylko w przypadku naklejania produktu na powierzchnie typu płyta kartonowo-gipsowa,
gładzie gipsowe, beton, ściany oraz wszystkie inne powierzchnie, na których nie można użyć wody. Jeżeli
przyklejasz produkt na powierzchnię pionową, zacznij od góry. W przypadku powierzchni poziomych nie ma
znaczenia, od której strony rozpoczniesz przyklejanie fototapety.
1.
2.

Poproś o pomoc przyjaciela.
Odklej 20-50 cm fototapety. Zwiń papier podkładowy pod spód. UWAGA: nie spryskuj podłoża wodą!
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Przyłóż fototapetę równo do powierzchni i podziel pracę tak, aby jedna osoba wygładzała raklą
powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, a druga naciągała cały bryt,
podwijając co chwilę papier podkładowy.
Jeżeli fototapeta składa się z kilku części, kolejne bryty przyklejajcie w ten sam sposób, dopasowując
do siebie krawędzie i wzór na produkcie.

Metoda klejenia na mokro
Metodę tę wykorzystaj tylko w przypadku naklejania produktu na powierzchnie typu szło, drewno, metal, itp.,
czyli wszędzie tam, gdzie kontakt z wodą nie uszkodzi oklejanej powierzchni (meble, szyby, lodówki, plastikowe
wykończenia, itp.). Jeżeli przyklejasz produkt na powierzchnię pionową, zacznij od góry. W przypadku
powierzchni poziomych nie ma znaczenia, od której strony rozpoczniesz przyklejanie fototapety.
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Poproś o pomoc przyjaciela.
Oczyść podłoże, na którym przykleisz fototapetę. Odtłuść je benzyną ekstrakcyjną i osusz.
Odklej 20-50 cm fototapety. Zwiń papier podkładowy pod spód. Spryskaj folię wodą na powierzchni z
klejem oraz podłoże, na które przykleisz produkt.
Przyłóż fototapetę równo do powierzchni i podziel pracę tak, aby jedna osoba wygładzała raklą
powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, a druga naciągała cały bryt,
podwijając co chwilę papier podkładowy. Każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii papieru spryskuj
wodą folię z klejem oraz podłoże, na które przyklejasz produkt.
Jeżeli fototapeta składa się z kilku części, kolejne bryty przyklejajcie w ten sam sposób, dopasowując
do siebie krawędzie i wzór na produkcie.

UWAGA! Stosowanie metody klejenia na mokro chroni przed powstaniem pęcherzyków powietrza pod
fototapetą. Jeśli mimo wszystko pęcherzyki powstaną, można je delikatnie przekłuć bardzo ostrą igłą, a
następnie wygładzić raklą.

