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Oklejana powierzchnia musi być:

1 2 3 4 5

Odtłuszczona

Gładka
i utwardzona

Dokładnie
wysuszona

Pozbawiona pyłu,
zabrudzeń i kurzu

Hydroizolowana
*w strefie mokrej

Po przejechaniu dłonią ściana nie
może pozostawiać białego nalotu.

INSTALACJA
W STREFIE SUCHEJ

INSTALACJA
W STREFIE MOKREJ

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Powinny być gładkie, niepylące dwukrotnie zagruntowane gruntem
głębokopenetrującym. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni
porowatej (np. tynk strukturalny).

Tapetę instalujemy na gładkiej HYDROIZOLOWANEJ ścianie. Do
wykonania hydroizolacji stosuje się tzw. Folie w płynie, które należy
położyć na całej powierzchni mokrej łazienki. Po położeniu hydroizloacji należy położyć na ścianie gładki tynk i dwukronie zagruntować gruntem głębokopenetrującym. Montaż tapety rozpoczynamy
minimum 24h po zagruntowaniu. Należy pamiętać o prawidłowym
uszczelnieniu narożników przy pomocy taśmy uszczelniającej do
narożników.

Zabezpieczona powierzchnia nie powinna być oklejana do momentu, aż w pełni wyschnie i stwardnieje – minimum 24 godziny od
zagruntowania.
Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10ºC.

Brzegi i łączenia brytów tapety oraz miejsca montażu baterii należy zabezpieczyć silikonem. Zalecamy jak namniejszą możliwą ilość
otworów w tapecie - nie zalecamy montowania na tapecie dodatkowych elementów wyposażenia typu półki, dozowniki na mydło itp.
Tapetę kładziemy na gładką powierzchnię. Położona na porowate
podłoże nie przyklei się!

Powierzchnie, takie jak:
kafle, meble, lacobel lub szkło:

Powierzchnie, takie jak:
kafle, meble, lacobel lub szkło:

Powierzchnię należy umyć i odtłuścić. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej.

Powierzchnię należy umyć i odtłuścić. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni porowatej.

Fugi należy zaszpachlować masą odporną na wodę.

Fugi należy zaszpachlować masą odporną na wodę.

Scianę mozna także pokryć plexi dla wyrównania powierzchni.

Ścianę można także pokryć płytą plexi dla wyrównania powierzchni.
Brzegi i łączenia brytów tapety oraz miejsca montażu baterii należy
zabezpieczyć silikonem

W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 71 307 27 27

CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO OKLEJANIA:
Rolki przygotowane są z kilkucentymetrowym zapasem.
Zapas służy do uzupełnienia oklejanej
powierzchni przy ewentualnych nierównościach sufitu lub podłogi; nadmiar należy
odciąć specjalistycznym ostrzem po
przyklejeniu.

Sprawdź czy wydruki
są bez wad

Klejenie na zakładkę

Przed aplikacją, sprawdź na płaskiej
powierzchni czy rolki do siebie pasują pod
względem koloru oraz wzoru*.

Zapas na szerokości brytu służy do nakładania na siebie sąsiadujących krawędzi
tapety. Zakładki mają ok. 2 cm szerokości.
Nie należy ścinać zakładek. Nie zostawiamy przerw pomiędzy brytami.

* Jeśli wzór się nie zgadza złóż
reklamację przed aplikacją tapety!

INSTALACJA:

Tapeta winylowa
samoprzylepna
klej kropelkowy
znajduje się na
wewnętrznej
części tapety.

Tapetę naklejaj od lewego narożnika pomieszczenia, od okna do
drzwi, pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Żeby nakleić wydruk równo,
możesz odmierzyć i narysować na ścianie pionowe linie o ok. 2 cm
węższe niż szerokość tapety.

ZAKŁADKA 1-2cm

Rozpocznij od ściągnięcia 10 cm papieru podkładowego
i naklejenia górnej krawędzi tapety poprzez dociśnięcie jej
powierzchni raklą do ściany i sprawdzenia czy jej długość
jest wystarczająca do pokrycia całości ściany oraz czy jest
przyklejona prosto.
Tapetę zroluj wzorem do środka zaczynając od dołu i naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rakli, zamiennie możesz użyć karty płatniczej owiniętej w materiał. Tapetę wygładzaj od środka do krawędzi, aby wyprowadzić
ewentualne pęcherze powietrza. Tapeta musi równomiernie
i pewnie przylegać do powierzchni ściany w każdym miejscu.

W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia tapety odklej ją i powtórz aplikację. Pamiętaj o dopasowaniu wzoru poszczególnych pasów tapety.

W STEREFIE MOKREJ
Brzegi tapety i łączenia oraz otwory montażowe wycięte
w tapecie - ZABEZPIECZ SILIKONEM.

