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Instrukcja montażu fototapety Latex 212g
Przed przystąpieniem do montażu musisz przygotować :
a) Ścianę - koniecznie musi być odtłuszczona i wolna od kurzy i zabrudzeń. Proponujemy ścianę odkurzyć i przemyć mydłem malarskim.
Następnie powierzchnia musi zostać zagruntowana gruntem głębokopenetrującym conajmniej 2-3h przed położeniem fototapety
(zalecamy gruntowanie nawet 2-3 razy aby poprawić jakość ściany). Takie działania gwarantują nam
przyczepność podkładu fototapety do montowanej ściany oraz wyeleminują w przyszłości powstawanie pęcherzy pod materiałem.
Dodatkowo usuń listwe przypodłogową, gwoździe, włączniki i gniazdka elektryczne. Ściana musi być sucha.
b) Miejsce do rozłożenia fototapety - koniecznie musisz sprawdzić czy fototapeta nie posiada wad np. źle wydrukowany obraz.
Zamontowana fototapeta nie podglega już reklamacji. Najczęściej nasi klienci rozkładają bryty na podłodze. Podłoga powinna
być odkurzona i wolna od zabrudzeń.
Potrzebne narzędzia: nóż do tapet, rolka dociskowa lub rakla, klej do tapet (Metylan Special), pędzel, folia malarska
Przydadzą Ci się również: poziomica, drabina, pomoc drugiej osoby
Montaż
1. Rozwiń fototapetę na czystym, suchym podłożu i sprawdź czy nie posiada wad fabrycznych oraz czy wszystkie bryty tworzą jedną
spójną grafikę (bryty montujemy krawędź do krawędzi).
2. Na przygotowanej wcześniej ścianie wyznacz delikatną linię pomocniczą w miejscu, w miejscu w którym będzie się znajdowała krawędź
fototapety. Do tego celu użyj poziomicy.
3. Przygotuj klej zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Dla tego materiału zalecamy klej „Metylan Special”.
4. Równomiernie rozprowadź klej na ścianie.
5. Fototapety montujemy zawsze od lewej do prawej, zachowując kolejność brytów.
6. Bryty fototapet zacznij naklejać od góry, dociskając materiał w dół. W ten sposób unikniesz powstania pęcherzyków powietrza. Zalecamy dociskać materiał specjalną raklą lub rolką dociskową, wykonuj ruchy z góry na dół lub od środka na brzegi. Starannie wyciskaj nadmiar
kleju i zwróć uwagę, aby krawędzie dobrze były dociśnięte do ściany.
7. Nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną ściereczką lub gąbką.
8. Pozostaw fototapetę do wyschnięcia na około 3-4 godziny w temperaturze pokojowej.

SKYCOLOR24 nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas montażu, uszkodzony towar nie podlega reklamacji.

