
SAMOLEPILNE TAPETE

1. Preden začnete, se prepričajte, da je mesto, kamor želite samolepilno tapeto namestiti, trdno,
gladko in suho. Skrbnejše kot boste površino pripravili, boljši bo končni rezultat. Stena mora biti
razmaščena, gladka, očiščena prahu ali ostankov barv. Za boljši rezultat uporabite vezni
predpremaz.

2. Razprostrite samolepilno tapeto. Preverite, ali se tapeta pravilno navezuje oz. da je vzorec skladen.
Če opazite napako, ne odlašajte in stopite v stik z nami.

3. S pomočjo vodne tehtnice in ravnila na izbrani steni na vsake 75 cm narišite ravne navpične črte,
ob katere boste lepili tapeto. Zgoraj in spodaj si lahko pustite presežek tapete pribl. 5 cm. Presežek je
odvečen material izven površine, ki jo želite obložiti s tapeto. Ta odvečni material kasneje odrežete z
nožem. Če želite obložiti steno z oknom, priporočamo, da tapeto lepite od okna navzven.

4. Samolepilno tapeto obrežite na posamezne dele. Vzemite prvi del tapete in preverite, ali imate v
roki pravi del. Preprečite prenos umazanije na površino. Prvi del tapete lepite izredno pazljivo.
Pomembno je, da prvi del nalepite naravnost – da bi se celoten motiv tapete steni lepo podal.

5. Folijo pazljivo odlepite z tapete. Nato priložite odlepljen del tapete na steno in počasi pritiskajte po
celotnem delu v smeri od zgoraj navzdol. Preverite, ali je prvi del poravnan z vodilno črto.

*Poskušajte se izogniti večkratnemu lepljenju in odlepljanju delov tapet. V tem primeru obstaja
možnost, da bo tapeta slabše držala.

6. Odstranite gube in zračne mehurčke. Uporabljajte krožne gibe v smeri od sredine dela tapete
navzven.

7. Odvečne dele že nalepljene tapete na steni odstranite z nožem s pomočjo ravnila. Tudi najmanjši
detajl prispeva k popolnemu rezultatu. Postopek ponovite tudi pri ostalih delih. Posameznih pasov ne
prekrivajte, sestavite jih enega poleg drugega.

Dragi kupec, zahvaljujemo se za naročilo samolepilne tapete v naši e-trgovini. Tapete
proizvajamo z ljubeznijo in naš cilj je v vaš dom vnesti veselje in svežino v podobi nove dekoracije. 

Samolepilne tapete so natisnjene na kakovosten material z nežno štukaturo in matirano površino.
Potisk je nanešen z moderno UV-led tehnologijo na tapeto z debelino 90 µm. Zahvaljujoč
brizgalnemu tiskanju naše tapete odlikujeta izjemna trpežnost površin in stalnost
barv.Samolepilne tapete so PVC-free (ne vsebujejo polivinilklorida). Tehnika tiska je okolju
prijazna, izdelek je zdravju neškodljiv in primeren za vsako sobo.

NAVODILO ZA LEPLJENJE SAMOLEPILNE TAPETE

Za vas imamo navodila za lepljenje samolepilne tapete, ki vam bodo v pomoč pri nanašanju.

Ste zadovoljni s samolepilno tapeto? Veseli bomo vašega odziva.
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