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Instrukcja montażu fototapety winylowej
(tapeta winylowa z podkładem flizelinowym i warstwą PCV)

Jak przygotować ścianę?
Przed rozpoczęciem naklejania należy się upewnić, że ściana jest czysta i sucha. Wszystkie ubytki uzupełnij, a ścianę
wyrównaj i zagruntuj specjalnie do tego  przeznaczonym preparatem lub  rozcieńczonym klejem. Pamiętaj również o
usunięciu listew przypodłogowych, gwoździ, kołków, a także włączników przy gniazdkach elektrycznych.

Potrzebne narzędzia:
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Wskazówki jak zamontować fototapetę:

1. Rozwiń  fototapetę  na  czystej  i  suchej  powierzchni.  Pamiętaj,  aby  na  wierzchu  znajdowała  się  część
zadrukowana.

2. Jeśli Twoja fototapeta składa się z kilku pasów (brytów), rozwiń wszystkie jej części i sprawdź czy wydruk nie
posiada  wad  fabrycznych  takich  jak  odbarwienia,  deformacje,  różnice  w  rozmiarze  lub  gramaturze
poszczególnych elementów. Upewnij się również, że wzór na poszczególnych brytach tworzy całość. 
UWAGA!   KAŻDY  BRYT  jest  idealnie  spasowany  KRAWĘDŹ  w  KRAWĘDŹ  i  nie  wymaga  dodatkowego
przycinania na łączeniu poszczególnych brytów. 

3. Kiedy już przygotujesz ścianę, wyznacz ołówkiem delikatną linię pomocniczą w miejscu, w którym będzie się
znajdowała krawędź fototapety. Zrób to za pomocą poziomicy. Dzięki temu sprawdzisz czy ściana jest prosta.

4. Przygotuj klej. Do fototapet na podłożu flizelinowym, użyj kleju załączonego do przesyłki lub kleju Metylan
Direct lub Metylan Direct Control. 
UWAGA! Klej do tapet należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta.

5. Równomiernie rozprowadź klej na ścianie. Kolejno pod każdy bryt z osobna. 
6. Pamiętaj,  że  fototapetę  zawsze  kleimy  od  strony  przeciwnej  do  źródła  światła  tak  aby  ewentualne

niedoskonałości przy łączeniach nie były widoczne.
7. Fototapetę  zacznij  naklejać  od  góry,  dociskając  materiał  w  dół.  W  ten  sposób  unikniesz  powstania

pęcherzyków powietrza. Jeśli się pojawią, z łatwością usuniesz je za pomocą wałka do tapet przesuwając ją z
góry na dół bądź od środka na brzegi (w tzw. jodełkę).

8. Starannie wygładzaj i dociskaj fototapetę, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie zostały dokładnie
dociśnięte do ściany. Aby je dokładnie  przykleić użyj  rolki dociskowej.

9. Staraj się nakładać odpowiednią ilość kleju tak aby nie rozmazywał się on na bokach każdego z brytów tapety.
Jeżeli pojawi się nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną ściereczką tak aby nie uszkodzić grafiki.

10. Jeśli fototapeta składa się z kilku brytów, każdy kolejny pas naklej w sposób opisany powyżej. Pamiętaj, aby
precyzyjnie  dopasować  bryty,  przyklejając  je  Z  ZACHOWANIEM  ZAKŁADKI  1CM.  Pozostaw  fototapetę  do
wyschnięcia na kilka godzin. W razie konieczności, odetnij nadmiar fototapety nożem do tapet dopiero  po jej
wyschnięciu!
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