Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych tapet ściennych dla zdrowia! Zastosowany w wydrukach lateks
syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Tapety mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach
użyteczności publicznej, a przede wszystkim możemy się nimi cieszyć w naszych domach.

APLIKACJA TAPETY SAMOPRZYLEPNEJ ART DESIGN
I PRZYGOTOWANIE:




Prace rozpocznij od oczyszczenia powierzchni na której planujesz umieścić dekorację.
Powłoki malarskie należy oczyścić i przetrzeć wilgotną szmatką tak, aby usunąć kurz.
Odczekaj chwilę upewniając się, że ściana jest całkowicie sucha.

UWAGA! Fototapety i naklejki drukowane można montować minimum 14 dni po pomalowaniu ścian. Wcześniejszy
montaż może skutkować ich odklejaniem się i nie podlega gwarancji.
Produkt dostarczymy do Ciebie w formie rulonu. Wyjmij go i rozłóż na płaskiej powierzchni wzorem do góry tak by
mógł się rozprostować.

II MONTAŻ: technika na sucho (na materiały typu: płyta karton-gips, gładź, beton, etc.)
Standardowo tapety samoprzylepne kleimy na zakładkę (około 2 cm)

1. Umieść dekorację w zaplanowanym miejscu. Jeżeli potrzebujesz, możesz ją przykleić na rogach za
pomocą delikatnej papierowej taśmy samoprzylepnej. W ten sposób zweryfikujesz kompozycję i
rozmieszczenie.
2. Techniką na sucho kleimy tylko na powierzchnie typu: płyta kartonowo – gipsowa, gładzie gipsowe,
beton, ściany
3. Jeżeli przyklejamy fototapetę na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry.
(jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia, od której strony zaczniemy).
4. Zalecany kierunek aplikacji – od lewej do prawej (zakładamy bryt po prawej na bryt po lewej stronie)
szerokość zakładki – około 2cmm (proszę spasować wzór)
5. Od góry odlepiamy po 20-50 cm fototapety, papier podkładowy zwijając pod spód.
6. Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza powierzchnię naklejaną wypychając na zewnątrz
bąbelki powietrza, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilę papier podkładowy.
7. Następne bryty (jeśli tapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie
przyklejając obok siebie „na styk”, tak aby dobrze spasować wzór.
8. Po przyklejeniu całości, dociśnij szczególnie mocno krawędzie.
9. Gdyby jednak po montażu zostały jakieś pęcherzyki powietrza pod tapetą, można je przekłuć bardzo
ostrą igłą,a następnie wygładzić.

Dekoracja wykonana jest z profesjonalnej folii. Jeżeli coś idzie nie po Twojej myśli możesz odkleić
fragment od podłoża i przykleić ponownie.
Film instruktażowy znajdziesz tutaj: http://blog.dekea.pl/samoprzylepne-tapety/
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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
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