Jak kleić fototapetę na papierze lateksowym?
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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 segmentów
rozwijamy wszystkie elementy i sprawdzamy, czy fototapeta nie posiada żadnych wad fabrycznych. 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:
Fototapety produkowane są na powlekanym papierze PCV o gramaturze powyżej 212g/m 2- jest to wysokiej
jakości, matowy papier syntetyczny, dedykowany do wewnętrznych, wielkopowierzchniowych aplikacji
ściennych za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. Jest on idealny do dekorowania wnętrz.
Jakość zadruku jest foto-realistyczna. Do wydruku zawsze są używane największe dostępne rozdzielczości zdjęć,
jednak powiększone do rozmiarów fototapety zawsze będą wyglądały na mniej dokładne niż choćby
w wielkości możliwej do oceny na monitorze komputera. Zapewne nigdy nie oglądali Państwo fototapety
z odległości 30 czy 50 cm. Najlepszy efekt osiągamy oglądając fototapetę z odległości większej niż 1 m.

Przyrządy niezbędne podczas montażu:
Fototapeta, klej, 2 szerokie pędzle malarskie, poziomica lub nitka z obciążeniem, sucha, delikatna ściereczka,
gumowy wałek do tapet.

Instrukcja montażu:
1. Przygotowanie ściany
• Ściana, na której ma zostać umieszczona fototapeta powinna być płaska oraz dodatkowo wygładzona w celu
pozbycia się wszelkich nierówności. Pamiętaj, pofalowana powierzchnia nowej fototapety na pewno nie doda jej
uroku.
• Ściana, na której ma zostać przyklejona fototapeta musi być czysta i sucha.
• Aby fototapeta była położona na ścianie w odpowiedni sposób dobrze jest skorzystać z zaznaczenia ołówkiem
delikatnych pionowych linii pomocniczych. W tym celu można użyć poziomicy lub długiej cienkiej nitki
obciążonej z jednej strony, która pomoże nam ustalić pion. Jeśli zdecydujemy się użyć drugiego rozwiązania,
cięższy koniec nitki należy opuść z sufitu i w ten sposób wyznacz linię.

FOTOTAPETA DO 300CM WYSOKOŚCI
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F o to ta p e ty, k tó ry c h w ysokość przekracza 300cm , d ru k o w a n e są z zakładką i ta k też p o w in n y zostać nakle jo n e ,
(z wyłączeniem zamówień ustalonych indywidualnie)
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2. Etap klejenia
Podczas kładzenia fototapety najlepiej jest skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli jednak zdecydujesz się wyklejać
we własnym zakresie koniecznie zadbaj o obecność pomocnika.
• Rozrób klej - do naszych fototapet polecamy klej firmy HENKEL - Metylan Special Instant, natomiast do tapet
laminowanych Metylan EXTRA. Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta.
• Rozłóż fototapetę - uwaga - zadrukowaną stroną do ziemi, na gładkiej przestronnej powierzchni - najlepiej
na czystym, suchym materiale (gazety itd.) tapeta musi być rozłożona na całej powierzchni.
• Gruntowanie ściany - pędzlami nanieś klej na ścianę w miejscu, gdzie przylepisz fototapetę. Nałóż
równomiernie, pokrywając dokładnie cały obszar. Zadbaj o odpowiednią ilość kleju stosownie do rodzaju
ściany. Na gruby beton nałożysz mniej niż np. na płytę kartonowo-gipsową, która charakteryzuje się większą
chłonnością.
• Po dokładnym zagruntowaniu ściany, nanieś klej na fototapetę, dokładnie rozprowadzając i kryjąc
równomiernie. Bardzo ważne jest aby dokładnie pokryć klejem wszystkie krawędzie! Nie może być miejsca, na
które klej nie został nałożony.
• Odczekaj ok. 3min. W tym czasie możesz umyć ręce i przygotować drabinę oraz gumowy wałek do tapet.
• W przypadku użycia kleju Metylan EXTRA, klej nanosi się jedynie na ścianę.
Pomimo iż materiał jest wysokiej jakości to namoczona fototapeta w największym stopniu właśnie wtedy
narażona jest na uszkodzenia mechaniczne. Bądź ostrożny!
• Zacznij naklejać od góry. Nigdy nie naklejaj całej fototapety od razu. Przyklejaj dociskając od górnej części
w dół. W ten sposób pozbędziesz się pęcherzy powietrza. Kolejne segmenty (fragmenty fototapety) naklejaj
w taki sposób, aby grafika pasowała do siebie idealnie. To najważniejszy moment w którym powinieneś dokładnie
spasować poszczególne części grafiki. Fototapety, których wysokość przekracza 300 cm, drukowane są
z zakładką i tak też powinny zostać naklejone.
• Dociskaj fototapetę. UWAGA - stosuj tylko sprawdzone narzędzia. Koniecznie używaj gumowego wałka do
tapet. Dociskanie w inny sposób (szmatką czy dłonią) mogłoby zaowocować nierówną powierzchnią bądź
uszkodzeniem fototapety. Starannie wygładzaj i dociskaj wałkiem całą powierzchnię. Zwróć uwagę, aby
krawędzie dobrze przylegały do ściany. Wystarczający czas dociskania fototapety to 15-20 minut na każdy
segment (fragment fototapety).
• Delikatnie usuń nadmiar kleju suchą, miękką ściereczką.
W związku z faktem ograniczenia oddychania ścian w przypadku zastosowania tapety z laminatem, niezbędne
jest użycie środka gruntującego (przeciwgrzybicznego) w miejscach planowanej aplikacji. W razie utrzymującej się
wilgotności ścian, zbyt niskiej temperatury lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, gruntowanie nie gwarantuje
oczekiwanego rezultatu.
Fototapetę niezabezpieczoną laminatem można przecierać wyłącznie na sucho.
Specjalnie dla Państwa do każdej fototapety dołączamy jej małą próbkę.
Prosimy o zapoznanie się ze sposobem klejenia oraz z odpornością na ścieranie.
Będzie nam bardzo miło otrzymać zdjęcia gotowej nowej aranżacji.

