INSTRUKCJA NAKLEJANIA FOTOTAPETY EASY DOT WIELKROTNEGO NAKLEJANIA

Narzędzia:

- poziomica, ołówek, rakla
- pomoc drugiej osoby będzie mile widziana :)

Przygotowanie podłoża:

Przed rozpoczęciem pracy ściany muszą być czyste i suche, nie mogą zawierać śladów kurzu.
Powierzchnia ściany musi być równa. Zalecane jest usunięcie listew przypodłogowych, gwoździ, a
także włączników i gniazdek elektrycznych.

Sposób naklejania:

Fototapetę należy rozwinąć, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do góry. W
przypadku fototapety składającej się z kilku brytów (pasów) należy rozwinąć wszystkie części i
sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i
gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)
1. Jeśli ściana jest odpowiednio przygotowana do tapetowania , wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe
linie pomocnicze w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego poziomicy.
2. Fototapetę kleimy zawsze od strony okna zachowując kolejność elementów fototapety.
3. Przykładamy fototapętę równo, jedna osoba wygładza powierzchnię naklejaną,
wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały bryt. Jeśli pojawią się zmarszczki,
pęcherzyki powietrza, lub przykleisz nierówno, odklej i przyklej jeszcze raz. Jest to możliwe bo
Fototapeta Easy Dot jest wielokrotnego odklejania.
4. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten
sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie dopasowując wzór, krawędź w krawędź.

Nie należy wykonywać dekoracji ściennej, jeśli:
-

na powierzchni ściany pojawia się widoczna faktura;
farba słabo przylega do podłoża lub jest położona nierównomiernie;
na ścianach występuje wilgoć, kurz, brud lub inne zanieczyszczenia;
ściana jest oklejona tapetą;
ściana jest świeżo malowana.

Należy unikać nanoszenia fototapety na farby ścienne o wysokim nasyceniu kolorów, ponieważ
zmiękczacze i barwniki w nich zawarte wydłużają czas odparowywania farby, a tym samym wpływają
na przyleganie grafiki do podłoża. Nie zaleca się wykonywania grafiki na ścianach pokrytych farbami
lateksowymi z matowym wykończeniem oraz farbami zawierającymi składniki antygraffiti. Kurz i inne
zanieczyszczenia, które łatwo gromadzą się na ścianach mogą powodować niewłaściwe przyleganie
fototapety do powierzchni.
Nie zaleca się przyklejać wydruku na powierzchni gdzie znajduje się grzejnik/kaloryfer, ponieważ
ciepło powoduje uszkodzenia folii.

