
TAPETE AUTOADEZIVE

1. Înainte de a începe, asigurați-vă, că locul, în care doriți să lipiți tapetul este ferm, neted și uscat. Cu cât
pregătiți mai bine fundalul, cu atât rezultatul general va fi mai bun. Peretele ar trebui să fie degresat, fără
denivelări, praf și reziduuri de vopsea. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați un strat de amorsă perete.

2. Aranjați tapetul autoadeziv. Verificați dacă tapetul se conectează corect sau dacă modelul nu este rupt.
Dacă observați orice defecte, nu ezitați să ne contactați.

3. Folosind o nivela cu bulă și o riglă marcați pe peretele selectat la fiecare 75 cm liniile verticale drepte, la
care veți adăuga marginile tapetului. Liniștit puteți lăsa în partea de sus și de jos o suprapunere de
aproximativ 5 cm. Prin suprapunere înțelegem excesul de material în afara zonei principale pe care doriți
să o tapetați.  Acest material rămas mai târziu veți tăia cu cuțitul. Dacă ați ales pentru aplicarea tapetului
un perete cu fereastră, lipiți tapetul de la fereastră.

4. Tăiați tapetul autoadeziv în părțile individuale. Luați prima parte a tapetului, asigurați-vă, că aveți piesa
potrivită în mână. Aveți grijă, să evitați contaminarea suprafeței. Lipiți cu atenție prima parte a tapetului.
Este important să instalați prima parte drept - astfel încât întregul motiv de tapet să se așeze frumos pe
perete.

5. Scoateți cu grijă o parte din tapet. Așezați partea detașată a tapetului pe perete și apăsați încet întreaga
parte în direcția de sus în jos. Asigurați-vă, că prima parte este aliniată cu linia de ghidare.

*Vă sfătuim evitați decojirea și lipirea constantă a părților tapetului. La manevrarea permanentă cu
piesele s-ar putea întâmpla, ca tapetul să țină mai puțin.

6. Îndepărtați denivelările și bulele de aer. Utilizați mișcări circulare în direcția de la centrul părții tapetului
până la marginile acesteia.

7. Tăiați marginile proeminente ale tapetului deja lipit pe perete cu un cuțit folosind o riglă. Chiar și un mic
detaliu va contribui la un rezultat perfect. Repetați aceeași procedură și pentru celelalte părți. Nu acoperiți
benzile individuale, așezați-le una lângă alta.

Stimate client, vă mulțumim pentru comanda tapetului autoadeziv în e-shop-ul nostru. Tapetele
producem cu dragoste și scopul nostru este să aducem bucurie și o briză proaspătă sub formă de
noi decorațiuni pentru apartamente direct la dvs. acasă. 

Tapetele autoadezive sunt imprimate pe material de înaltă calitate, cu o structură fină și o suprafață
mată. Imprimarea este aplicată folosind tehnologia modernă UV-led pe tapet cu o grosime de 90
µm. Datorită imprimării cu jet de cerneală, tapetele noastre se pot lăuda cu o rezistență excelentă a
suprafeței și stabilitatea culorilor. Tapetele autoadezive nu conțin PVC-free (nu conțin clorura de
polivinil). Tehnologia de imprimare în plus salvează mediul înconjurător, produsul este inofensiv
pentru sănătate și potrivit pentru orice cameră. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU LIPIREA TAPITULUI AUTOADEZIV

Vă aducem instrucțiuni pentru lipirea tapetului vlies, care vor fi de mare ajutor la aplicarea în sine.

Vă place tapetul autoadeziv? Vom fi mulțumiți de feedback-ul dvs.
 
 / d o v i d o r oMarcați-ne!


