
TAPETY NA FIZELINIE

1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że miejsce, w którym chcesz przykleić tapetę jest gładkie i suche. Im lepiej
przygotujesz bazę, tym lepszy będzie ogólny wynik. Zapraszam do zastosowania powłoki penetrującej.

2. Rozłóż poszczególne części tapety w odpowiedniej kolejności. Sprawdź, czy krawędzie prawidłowo do
siebie pasują i czy wzór nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiekolwiek wady, skontaktuj się z nami.

3. Przygotuj klej. U nas klej do tapet otrzymasz gratis. Wymieszaj klej (100g) w odpowiednich proporcjach z
zimną wodą (2l) i odstaw. Stosunek 100g kleju na 2l zimnej wody dotyczy kleju, który otrzymujesz z tapetą.
Jedno opakowanie wystarcza na 10m² .

4. Za pomocą poziomicy i linijki na wybranej ścianie zaznacz w prostych krokach co 75cm proste pionowe
linie, do których przyklejasz krawędzie tapety. Możesz zostawić zakładkę około 5cm na górze i na dole. Przez
nadmiar rozumiemy nadmiar materiału poza głównym obszarem, który chcesz tapetować. Pozostałą
fizelinę przetniesz później nożem. Jeśli wybrałeś ścianę z oknem do aplikacji tapety, przyklej tapetę poza
okno.

5. Nałóż klej na ścianę w miejscu wyznaczonym na pierwszą część tapety. Nałóż cienką, ciągłą warstwę
nieco poza krawędź wskazanej linii prowadzącej. Nie nakładaj kleju na tapetę.

6. Weź pierwszą część tapety, upewnij się, że trzymasz właściwą część w dłoni. Ostrożnie rozłóż rolkę, aby nie
zabrudzić powierzchni tapety. Przyłóż górę tapety do ściany pokrytej klejem i powoli dociskaj całą część od
góry do dołu. Narzędzia do tapetowania ułatwią Ci pracę. Nie zakrywaj poszczególnych pasków, układaj je
obok siebie. Upewnij się, że pierwsza część jest wyrównana z linią prowadzącą. Jeśli nie, delikatnie przesuń
go do właściwej pozycji.

7. Wyciśnięty klej natychmist delikatnie wytrzyj wilgotną gąbką. Za pomocą wałka wygładzić powierzchnię
tapety, usunąć nierówności i pęcherzyki powietrza. Wykonuj ruchy okrężne w kierunku od środka części do
boków. Zacznij od góry.

8. Przytnij nożem za pomocą linijki wystające krawędzie klejonej tapety na ścianie. Nawet drobny szczegół
przyczyni się do doskonałego efektu. Powtórz tę samą procedurę dla ozostałych części.

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zamówienie tapety w naszym e-sklepie. Produkujemy tapety z
miłością, a naszym celem jest wniesienie do Twojego domu radości i świeżego powiewu w
postaci nowych dekoracji do domu.

Tapety drukujemy na fizelinie o gładkiej strukturze, o gramaturze do 170g/m². Dzięki nowoczesnej
technologii druku atramentowego z UV-led, tapety mogą pochwalić się doskonałą odpornością
powierzchni i trwałością kolorów. Dodatkowo technika druku oszczędza środowisko, produkt jest
bezpieczny dla zdrowia i nadaje się do każdego pomieszczenia.

INSTRUKCJA NAKŁADANIA TAPETY

Przedstawiamy instrukcję klejenia tapety z flizeliny, która będzie świetnym pomocnikiem w
samodzielnej aplikacji.

Podoba Ci się tapeta? Będzie nam miło jak zostawisz komentarz.
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