Instrukcja naklejania – Fototapeta lateksowa

Otwórz paczkę z produktem Fototapeta4u
1.
2.

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 stanowisko pracy i fototapetę
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rozpakowane zwoje fototapety lateksowej pozostaw luźno w pionie na 1-2 dni, w celu pozbycia się
zapachu ekologicznych tuszy drukarskich.
Usuń starą tapetę, oczyść i osusz ścianę, na której przykleisz fototapetę.
Uzupełnij ubytki w ścianach, a w razie potrzeby wyrównaj jej powierzchnię.
Usuń listwy przypodłogowe, gwoździe, włączniki i gniazdka elektryczne.
Przygotuj narzędzia pracy: szybkoschnąca emulsja gruntująca (uni grunt), klej Priolex (załączony do
zamówienia), sznurek traserski do wyznaczania pionu lub poziomica, ostry nożyk do tapet, miarka,
szeroki pędzel do tapet, wałek dociskowy do tapet, ściereczka lub gąbka
Dopasuj fototapetę „na sucho” na podłodze, aby usprawnić swoją pracę.

Rozpocznij przyklejanie fototapety lateksowej
Możesz to zrobić na dwa sposoby – na styk lub na zakładkę, w zależności od tego jak wydrukowana jest Twoja
fototapeta. Wydruki, w których poszczególne części (bryty) mają do 3 metrów długości, drukowane są na styk i
docinane do krawędzi. W innych przypadkach druk odbywa się metodą na zakładkę – dookoła wydruku pozostaje
niezadrukowany pas materiału, który należy odciąć przed przyklejeniem.
Niezależnie od metody naklejania najpierw zagruntuj ścianę emulsją gruntującą (uni grunt) i pozostaw ją do
wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.
Metoda na styk:
1.
2.
3.
4.

5.

Poszczególne części fototapety (bryty) rozłóż na podłodze w odpowiedniej kolejności.
Rozpuść w wodzie klej Priolex. 1 saszetka rozpuszczona w 1,5 litra zimnej wody wystarczy na 5 m²
powierzchni. Mieszaj do uzyskania jednolitego roztworu. Pozostaw na 10 minut i ponownie zamieszaj.
W miejscu, gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, zaznacz pion sznurkiem traserskim lub
poziomicą. Zagwarantuje to równe przyklejenie produktu.
Posmaruj pierwszy bryt klejem za pomocą szerokiego pędzla do tapet. Rozprowadź klej szybko i
równomiernie, unikaj długiego, niekontrolowanego namakania fototapety lateksowej. Pozostaw na 2
minuty. Nie składaj fototapety na czas namakania.
Po upływie 2 minut przyklej bryt do suchej ściany i dociśnij wałkiem dociskowym do tapet. Nie dociskaj
namokniętego produktu ręką lub szmatką, w ten sposób możesz łatwo go uszkodzić.

6.
7.

Nadmiar kleju usuń wilgotną ścierką lub gąbką, a ewentualny nadmiar fototapety przy krawędzi ściany
odetnij ostrym nożykiem do tapet po uprzednim dociśnięciu fototapety linijką.
W ten sam sposób przyklej pozostałe bryty metodą na styk.

Metoda na zakładkę z tzw. podwójnym cięciem:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Odetnij ręcznie 5-milimetrowe białe zakładki tak, aby nie pozostawić białego niezadrukowanego
marginesu.
Wykonaj kroki 1-6 metody na styk, zaczynając przyklejanie pierwszego brytu fototapety od strony okna.
Drugi bryt fototapety naklej na zakładkę na bryt sąsiadujący, dopasowując wzór dzięki wspólnym
częściom obu brytów.
Nadmiar kleju usuń wilgotną ścierką lub gąbką, a ewentualny nadmiar fototapety przy krawędzi ściany
odetnij ostrym nożykiem do tapet po uprzednim dociśnięciu fototapety linijką.
Przez środek zakładki przeprowadź pionowe cięcie obu warstw tapety jednocześnie. Możesz najpierw
wykorzystać zwykły nóż do tapet (ok. 10 cm cięcia od sufitu), a później posłużyć się nożem do cięcia
tapet ze stopką.
Odłóż na bok powstały ścinek tapety, następnie rozchyl delikatnie bryt tapety, wyjmując spod niego
drugi ścinek.
Miejsce łączenie brzegów obu brytów wygładź wałkiem dociskowym do tapet, a ewentualny nadmiar
kleju usuń delikatnie wilgotną szmatką lub gąbką.
W taki sam sposób przyklej pozostałe bryty metodą na zakładkę.

