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Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!

Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane

w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

INSTRUKCJA APLIKACJI OKLEINY ART STICK NA TWÓJ MEBEL

PRZYGOTUJ SOBIE:
 dobry humor;
 raklę jeśli została dostarczona do przesyłki;
 Kogoś do pomocy (w przypadku oklein o dużych rozmiarach)

PRZED APLIKACJĄ
1. Okleina meblowa dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie okleinę

z tuby.
2. Koniecznie sprawdź czy wymiary poszczególnych elementów okleiny zgadzają się z przesłanym przez Ciebie

zamówieniem.
3. Sprawdź czy wzór na okleinie jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podglądem projektu
4. Jeśli okleina przeznaczona jest na nowe meble, naklej ją jeszcze przed złożeniem mebla.

OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ MEBLA
Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest naklejka jest czysta, sucha i bez śladów tłuszczu.
Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia
naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka.

UWAGA: Nie wolno stosować oklein na powierzchnie świeżo malowane  oraz mocno zużyte meble (powierzchnia mebla, na którą
przeznaczona jest okeina nie powinna być popękana).

PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ
Spryskaj dokładnie powierzchnię mebla niewielką ilością wody (wykorzystaj do tego np. pusty spryskiwacz po płynie
do mycia szyb) . Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe naklejenie wydruku.

NAKLEJANIE
1. Odklej niewielką część okleiny od papieru zabezpieczającego
2. Naklejanie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi mebla.
3. Podkład odklejaj wolno, równocześnie przyciskając okleinę do mebla i wyciskając nadmiar wody spod jej

powierzchni (do tego służy dostarczona rakla).
4. Raklę (zwróconą stroną z filcem do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Używając przy tym odpowiedniej

siły, systematycznie przesuwaj się w dół. Dzięki temu pod wzór nie zostaną wtłoczone bąbelki powietrza.
5. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment okleiny od podkładu.
6. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całości.
7. Jeżeli jednak pod wydruk dostaną się niepowołani goście w postaci bąbelków powietrza, wówczas przy użyciu

rakli wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

Kiedy mebel jest już gotowy, zrób zdjęcie i wyślij do nas. Jeśli wyrazisz zgodę, zostanie ono zaprezentowane
w materiałach promocyjnych deKEA.

Firma deKEA  gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Informacje i zalecenia podane w niniejszej
instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach


