
TAPETA SAMOPRZYLEPNA 

1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że miejsce, w którym chcesz przykleić samoprzylepną tapetę jest twarde,
gładkie i suche. Im lepiej przygotujesz podłoże, tym lepszy będzie ogólny efekt. Ściana powinna być
odtłuszczona, pozbawiona nierówności, kurzu i resztek farby. Aby uzyskać najlepszy efekt, użyj podkładu.

2. Rozłóż swoją samoprzylepną tapetę. Sprawdź, czy wzory tapety podążają za sobą prawidłowo lub czy
wzór nie jest przerwany. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, prosimy o kontakt.

3. Używając poziomicy i linijki, zaznacz proste pionowe linie co 75 cm na wybranej ścianie, na którą będziesz
nakładał tapetę. Zostawić zakładkę około 5 cm na górze i na dole. Przez nakładkę rozumiemy nadmiar
materiału poza głównym obszarem przeznaczonym do tapetowania. Te resztki materiału przytniesz później
nożem. Jeśli wybrałeś ścianę z oknem, na którą chcesz nakleić tapetę, przyklej ją od strony okna.

4. Przyciąć tapetę samoprzylepną na poszczególne części. Weź pierwszą część tapety, upewniając się, że
masz w ręku właściwą część. Należy uważać, aby nie zabrudzić powierzchni. Dokładnie przyklej pierwszą
część tapety. Ważne jest, aby pierwszy kawałek położyć płasko - dzięki temu cały motyw tapety będzie
potem pięknie pasował na ścianie.

5. Ostrożnie odkleić fragment tapety. Następnie należy przyłożyć odklejoną część tapety do ściany i powoli
docisnąć cały kawałek w kierunku góra-dół. Sprawdź, czy pierwszy element jest wyrównany względem linii
prowadzącej.

*Radzimy unikać ciągłego odklejania i przyklejania części tapety. Jeśli części są stale odklejane, tapeta
może stać się mniej przyczepna.

6. Usuń nierówności i pęcherzyki powietrza. Stosować ruchy okrężne w kierunku od środka fragmentu tapety
do jej krawędzi.

7. Przyciąć nożem z użyciem linijki wszelkie zachodzące na siebie części tapety już przyklejonej do ściany.
Nawet mały szczegół przyczyni się do uzyskania doskonałego efektu. Powtórz tę samą procedurę dla
pozostałych części. Nie nakładać na siebie poszczególnych pasków, układać je obok siebie.

Szanowny kliencie, dziękujemy za zamówienie tapety samoprzylepnej w naszym sklepie internetowym.
Tworzymy tapety z miłością, a naszym celem jest wniesienie do Twojego domu radości i świeżego
powiewu w postaci nowych dekoracji. 

Tapety samoprzylepne drukowane są na wysokiej jakości materiale o delikatnej fakturze i matowej
powierzchni. Nadruk nanoszony jest nowoczesną technologią UV-led na tapetę o grubości 90 µm.
Dzięki drukowi atramentowemu nasze tapety cechują się doskonałą trwałością powierzchni i
trwałością kolorów. Tapety samoprzylepne są wolne od PCV (nie zawierają polichlorku winylu).
Technika druku oszczędza środowisko, produkt jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do każdego
pomieszczenia.

INSTRUKCJA PRZYKLEJANIA TAPETY SAMOPRZYLEPNEJ

Przekazujemy Ci instrukcję przyklejania tapet samoprzylepnych, która będzie dużą pomocą przy samej
aplikacji.

Czy podobają Ci się tapety samoprzylepne? Będziemy wdzięczni Twoją opinią.
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