Jak kleić fototapetę na papierze HP PVC-Free wall Paper?
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Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
Zaraz po rozpakowaniu fototapety należy rozwinąć ją zadrukowaną częścią do góry na uprzednio przygotowanej
gładkiej, suchej powierzchni bądź na miękkim i równym materiale. Gdy składa się ona z kilku brytów rozwijamy
wszystkie elementy i sprawdzamy, czy fototapeta nie posiada żadnych wad fabrycznych oraz czy grafika pasuje
do siebie po złożeniu na zakładkę. Następnie zwijamy fototapetę i odkładamy w bezpieczne miejsce.
W celu montażu fototapety zachęcamy do skorzystania z usługi fachowca. Jeśli nie mamy doświadczenia istnieje
ryzyko uszkodzenia fototapety lub niedokładnej aplikacji.

Informacje o materiale:
Uwaga: Fototapeta ma nałożoną na niezadrukowany spód warstwę kleju, który aktywowany jest w kontakcie z
wodą.
Fototapeta została wydrukowana na specjalnie do tego przeznaczonym papierze - HP PVC-free wall paper
(produkt certyfikowany przez firmę HP) o gramaturze 175g/m2. Materiał ten cechuje się najwyższą jakością przy
zastosowaniu w dekoracji wnętrz.
Do każdej fototapety dodajemy jej zadrukowaną próbkę, dzięki której przed rozpoczęciem montażu można
zapoznać się z właściwościami produktu oraz jego odpornością na ścieranie.

Przyrządy niezbędne podczas montażu:
poziomnica, nitka z obciążeniem, miękka ściereczka, gąbka, gumowy wałek do tapet, płaski pojemnik na wodę o
szerokości co najmniej takiej, jak szerokość brytu fototapety, drabina.

Instrukcja montażu:

Uwaga! Fototapetę nakleja się z zakładką.

1. Przygotowanie ściany:
- Aby uniknąć nierówności, ściana, na którą fototapeta ma zostać przyklejona powinna być czysta i wygładzona
oraz zagruntowana.
- Wskazówka: aby fototapeta została zamontowana prawidłowo i równo warto najpierw zaznaczyć ołówkiem na
ścianie piony. Można do tego użyć np. nitki z obciążnikiem na końcu, która puszczona od góry wyznaczy linię
pionową do samego dołu.

2. W celu montażu fototapety zachęcamy do skorzystania z usługi fachowca.
- Napełnij pojemnik o szerokości co najmniej takiej jak szerokość brytu fototapety letnią wodą.
- Zanurz cały bryt fototapety w wodzie, aby aktywować klej znajdujący się na jej spodniej, niezadrukowanej
stronie. Klejenie można rozpocząć gdy cały bryt wydruku jest namoczony.
- Pomimo iż materiał jest wysokiej jakości, to namoczona fototapeta w największym stopniu właśnie wtedy
narażona jest na uszkodzenia mechaniczne. Bądź ostrożny!
- Fototapetę klei się na zakładkę, wygładzając ją stopniowo od góry do dołu wypychając delikatnie ewentualne
pęcherzyki powietrza. Kolejne części fototapety należy spasować na zakładkę.
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- Uwaga! Przy dociskaniu fototapety należy stosować tylko specjalnie do tego przeznaczonych narzędzi miękkiej gąbki bądź gumowego wałka do tapet. Próby użycia innych narzędzi czy sposobów dociskania
fototapety, np. dociskanie ręką czy wygładzanie pędzlem, mogą spowodować jej uszkodzenie. Cała
powierzchnia fototapety powinna zostać ostrożnie wygładzona i dociśnięta do ściany, należy zwrócić
szczególną uwagę na krawędzie.
- Powyższe czynności powtórzyć przy naklejaniu każdego brytu. Zwróć uwagę na dokładne spasowanie grafiki
na łączeniach - zakładkach tak aby po naklejeniu tworzyła spójną całość.
- Istnieje możliwość powstania zjawiska „spływającej farby" - jest to sytuacja naturalna przy wydrukach
ekologicznych i przy stosowanej technice druku Latex HP. Ewentualne zacieki należy od razu usunąć
przecierając delikatnie miękką gąbką.
- Pozostaw naklejoną fototapetę do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Po 3 do 12 godzin fototapeta
powinna być już sucha. Proces montażu został ukończony.
Wskazówki: fototapeta na papierze HP PVC-free wall paper jest odporna na delikatne przecieranie miękką
wilgotną gąbką czy ściereczką.

