
TAPETE IZ FLISA

1. Preden začnete, se prepričajte, da ima mesto, kamor želite nalepiti tapete, trdno, gladko in suho površino. Bolje
kot bo pripravljena podlaga, boljši bo končni rezultat. Lahko uporabite tudi osnovni premaz.

2. Posamezne dele tapete si razporedite v pravilnem vrstnem redu. Preverite, ali se robovi pravilno prilegajo drug
drugemu in da se vzorec smiselno nadaljuje. Če opazite kakršne koli napake na tapeti, se lahko brez odlašanja
obrnete na nas.

3. Pripravite lepilo. K tapeti boste lepilo dobili brezplačno. Lepilo (100g) v ustreznem razmerju zmešajte z mrzlo
vodo (2l) in počakajte, da se poveže. Za lepilo, ki ga prejmete skupaj s tapeto, velja razmerje 100g lepila / 2l
hladne vode. Embalaža vsebuje 100g lepila zadostuje za 10m² .

4. S pomočjo vodne tehtnice in ravnila na izbrani steni na vsakih 75cm narišite ravne navpične črte, h katerim
boste kasneje pritrdili robove tapete. Zgoraj in spodaj pustite približno 5cm prostora za rob. Z robom imamo v
mislih odvečni material, ki ni del osrednjega prostora, kamor želite umestiti tapeto. Ta odvečni rob tapete boste
kasneje odrezali z nožem. Če ste za tapeto izbrali steno z oknom, tapeto začnite lepiti v smeri od okna.

5. Lepilo nanesite na steno, in sicer na mesto, kamor želite nalepiti prvi del tapete. Nanesite tanek, neprekinjen sloj
lepila, ki naj sega malenkost čez rob označene vodilne črte. Lepila ne nanašajte neposredno na tapete.

6. Vzemite prvi del tapete, prepričajte se, da imate v roki ustrezen kos. Previdno razvijte zvitek, da preprečite, da bi
se površina tapete umazala. Zgornji del tapete priložite k steni, na katero ste nanesli lepilo, in celoten kos počasi
pričvrstite v smeri od zgoraj navzdol. Delo si lahko olajšate s pripomočki za polaganje tapet. Posamezni trakovi se
ne smejo prekrivati, temveč jih pričvrstite enega ob drugega. Preverite, ali je prvi kos poravnan z vodilno linijo. V
kolikor ni povsem poravnan, ga pazljivo pomaknite na svoje mesto.

7. Lepilo, ki se razlije izza tapete, nemudoma previdno obrišite z navlaženo gobico. Z valjčkom zgladite površino
tapete, odstranite neravnine in zračne mehurčke. S krožnimi gibi se pomikajte od sredine proti robovom. Začnite
v zgornjem delu tapete.

8. S pomočjo noža in ravnila odrežite odvečne robove na steno prilepljene tapete. Tudi najmanjša podrobnost
pripomore k popolnemu rezultatu. Enak postopek ponovite še pri preostalih delih.

Cenjena stranka, hvala vam, da ste naročili tapete v naši spletni trgovini. Tapete izdelujemo z
ljubeznijo, za naš cilj pa smo si zadali, da veselje in svež veter v obliki novih dekoracij prinesemo
tudi v vaš dom.

Tapete tiskamo na flis z gladko teksturo, z gramaturo kar 170 g/m² . Zahvaljujoč sodobni
tehnologiji UV–led brizgalnega tiska se tapete ponašajo z odlično površinsko obstojnostjo in
trajnostjo barv. Tehnika tiskanja pa obenem varuje okolje, končni izdelek ne škodi zdravju in je
primeren za vsak prostor.

NAVODILO ZA LEPLJENJE TAPET

Predstavljamo vam navodilo za lepljenje tapet iz flisa, ki vam bo prišlo prav pri sami aplikaciji
tapete.

Vam je bila všeč naša tapeta? Veseli bomo vašega odziva.
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