
ÖNTAPADÓS TAPÉTÁK

1. Mielőtt belekezdene, győződjön meg arról, hogy a hely, ahová az öntapadós tapétát ragasztja, szilárd,
sima és száraz legyen. Minél jobban készíti elő az alapot, annál jobb lesz a végeredmény. A falnak
zsírtalannak, egyenletlenségektől, portól és festékmaradványoktól mentesnek kellene lennie. A legjobb
eredmény érdekében használjon mélyalapozó bevonatot.

2. Rakja szét az öntapadós tapétát. Ellenőrizze, hogy a tapéta folytonosan csatlakozik-e egymáshoz, vagy
hogy a minta nincs-e megtörve. Ha bármilyen hibát észlel, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

3. Vízmérték és vonalzó segítségével 75 cm-enként jelöljön ki a falon egyenes függőleges vonalakat,
melyekhez ragasztani fogja az öntapadós tapétát. Nyugodtan hagyjon kb. 5 cm-es átfedést a felső és az
alsó részen. Átfedés alatt a tapétázni kívánt fő területen kívül eső felesleges anyagot értjük. Ezt a maradék
anyagot később késsel levághatja. Ha ablakos falat választott a tapétázáshoz, ragassza a tapétát az
ablaktól.

4. Az öntapadó tapétát vágja fel különálló részekre. Vegye a tapéta első részét, és ügyeljen arra, hogy a
megfelelő rész legyen a kezében, és hogy elkerülje a felületi szennyeződést. Óvatosan ragassza fel a tapéta
első részét. Fontos, hogy az első rész egyenesen legyen feltéve, hogy az egész motívum szépen illeszkedjen
egymáshoz a falon.

5. Óvatosan választja le tapéta egy részét. Ezután rögzítse a leválasztott részt a falhoz, és lassan nyomja le
az egész részt felülről lefelé. Ellenőrizze, hogy az első rész a vezetővonalhoz igazodik-e.

*Azt tanácsoljuk, hogy kerülje a tapéta egyes részeinek folyamatos lehúzását és visszaragasztását. Ha
folyamatosan manipulál a részekkel, előfordulhat, hogy a tapéta kevésbé fog tartani.

6. Távolítsa el az egyenletlenségeket és a légbuborékokat. Használjon körkörös mozdulatokat a tapétarész
közepétől a szélei felé.

7. A már felragasztott tapéta kiálló részeit késsel vágja le, vonalzó segítségével. Minden apró részlet
hozzájárul a tökéletes végeredményhez. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a többi résznél is. Ne fedje át az
egyes csíkokat, egymás mellé helyezze őket.

Kedves vásárló! Köszönjük, hogy öntapadós tapétát rendelt e-shopunkból. Tapétáink szeretettel
készülnek és célunk, hogy az új dekoráció formájában örömet és friss szellőt vigyünk otthonába. 

Az öntapadós tapéták minőségi, finom szerkezetű, matt felületű anyagra vannak nyomtatva. A
lenyomat modern UV-led technológiával kerül felvitelre a 90 µm vastagságú tapétára. A
tintasugaras nyomtatásnak köszönhetően tapétáink kiváló felületi ellenállással és
színstabilitással büszkélkedhetnek. Az öntapadós tapéták PVC-mentesek (nem tartalmaznak
polivinil-kloridot). A nyomtatási technika kíméli a környezetet, a termék egészségre ártalmatlan,
minden helyiségbe alkalmas.

ÚTMUTATÓ AZ ÖNTAPADÓS TAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ

Útmutatót hozunk az öntapadós tapéta ragasztásához, amely nagy segítség lesz a felhordás során.

Tetszenek az öntapadós tapéták? Örülünk visszajelzésének.
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