TAPETY FLIZELINOWE I PAPIEROWE

INSTRUKCJA
APLIKACJI
Poradnik aplikacji tapet oraz fototapet
marki Dekorillo

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku
aplikacji tapet flizelinowych oraz papierowych zamówionych
w sklepie internetowym Dekorillo lub sklepów oferujących produkty
pod nazwą marki.

PRZYGOTOWANIE
ŚCIANY POD
APLIKACJĘ
ŚCIANA:
Ściana, na której ma zostać przyklejona
tapeta musi być czysta, sucha, gładka,
lekko chłonna oraz:
w przypadku ściany bez powłoki
malarskiej (płyty kartonowogipsowej, gładzi gipsowej, tynku
mineralnego, betonu) zagruntowana budowalnym
środkiem gruntującym lub klejem
do tapet,
w przypadku ściany pomalowanej umyta, odtłuszczona, a następnie
zagruntowana klejem,
w przypadku ściany pokrytej tapetą
- oczyszczona ze wszystkich warstw
starej tapety, a następnie
zagruntowana.

PRZYGOTOWANIE
ŚCIANY POD
APLIKACJĘ
KLEJE:
Do aplikacji tapet można użyć zarówno
granulatu do gruntowania ścian, jak
i gotowego kleju. W przypadku aplikacji
tapety flizelinowej - użyj kleju do tapet
flizelinowych, tapety papierowej - do
tapet papierowych (typu: normal).
Klej należy stosować według
wskazówek i zaleceń producenta
umieszczonych na opakowaniu.

WSKAZÓWKA:
W celu uniknięcia pęcherzyków
powietrza, które często lubią dostawać
się pod tapetę, po aplikacji tapety na
ścianę, użyj elastycznej rolki
dociskowej, która wyrówna jej
powierzchnię.

APLIKACJA TAPETY
Tapetowanie rozpocznij od rozplanowania ułożenia otrzymanych brytów
tapety na ścianie.
Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu
na ścianie koniecznie wyznacz jej pion.
Równomiernie nakładaj cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka
lub pędzla. Klej nakładaj systematycznie tak, aby nie wysechł przed
położeniem tapety.
Suche bryty tapety nakładaj na zaaplikowany na ścianę klej.
Pasy tapety nakładaj od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze
złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie bardzo
dokładnie dopasuj wzór do naklejonego poprzednio brytu. Pamiętaj, że
bryty zostały wydrukowane tak, aby się zgrywały.
Do dociskania brzegów łączonych brytów możesz użyć elastycznej,
miękkiej rolki dociskowej. Pozwoli ona także na usunięcie ewentualnych
pęcherzyków powietrza, które dostały się pod tapetę.
Wyrównaj tapetę nacinając ją ostrym nożykiem do tapet.
Nadmiar kleju usuń używając lekko wilgotnej, czystej gąbki. Uwaga!
Czynność wykonuj każdorazowo po nałożeniu brytu tapety, aby klej nie
wysechł. Pamiętaj, aby w żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym
samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości.
Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
Po ułożeniu całości tapeta powinna wysychać powoli w ciągu kilku dni,
nie należy przyspieszać tego procesu.

