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MONTAŻ FOTOTAPETY HP FREE WALL PAPER
Wydruki
Przed montażem proszę sprawdzić czy dostarczony produkt zgadza się z zamówionym i czy nie
posiada wad fabrycznych takich jak zagniecenia, odbarwienia, złe wymiary oraz czy nie jest
uszkodzony.
Przy przyklejaniu produktu na ścianę przydatna będzie pomoc drugiej osoby. Należy narysować
ołówkiem linie pionowe na ścianie w miejscu krawędzi pasów fototapety.
Każda fototapeta produkowana przez naszą firmę jest sprawdzana przed wysyłką pod względem dokładności wymiarów oraz jakości wydruku. Bardzo istotne jest, aby dodatkowo sprawdzić fototapetę samemu przed przyklejeniem jej do ściany pod względem spasowania obrazu i
bryt.
Zamontowana fototapeta nie podlega reklamacji.
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Przygotowanie ściany:
Ściana, na której planujemy przykleić fototapetę musi być czysta, sucha, lekko
chłonna oraz odpowiednio przygotowana:
- ściana świeża – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi
chłonnymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana specjalnym środkiem
gruntującym (np. środek gruntujący firmy DIALL dostępny m.in. w Castoramie) min. na 2 godziny przed aplikacją.
Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie zostawił
warstwy na powierzchni, która może spowodować osłabienie kleju,
- ściana pokryta farbą – należy ją umyć mydłem malarskim, a w przypadku grubej
warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć papierem ściernym (aby
zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuścić (mydło malarskie).
- ściana pokryta tapetą – usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu
tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany należy je naprawić, a następnie całą
ścianę zagruntować.
Przygotowanie fototapety:
Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan fototapety.
W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok
siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy
- zadrukiem do góry. Jeżeli tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy
zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka lub gramatura poszczególnych
fragmentów na łączeniach.

Montaż:
1) Tapetowanie należy zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie
(zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi). Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, przed położeniem pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.
2) Aktywować klej poprzez kontakt z wodą, która powinna mieć temperaturę otoczenia, a czas
namaczania musi być jednakowy dla wszystkich przyciętych brytów. Czynności te można wykonać na dwa sposoby:
- zwijamy odcięty na miarę pas tapety, klejem na zewnątrz. Następnie
zanurzamy rulon w pojemniku z wodą, na czas od 5 do 30 sekund. Po
namoczeniu ostrożnie rozwijamy rulon, wyciągając tapetę z pojemnika z wodą.
Powierzchnia z klejem powinna być mokra. Następnie należy złożyć pas tapety, klejem do środka i pozostawić do nasiąknięcia przez 0,5-5 minut.
albo
- odcięty na miarę pas tapety kładziemy na stole do tapetowania, strona
z klejem do góry. Następnie nanosimy na tapetę wodę przy pomocy pędzla,
wałka lub spryskiwacza. Operacje te należy wykonać sprawnie i dokładnie,
uważając aby nie zagnieść tapety. Po naniesieniu wody należy złożyć pas
tapety klejem do środka i pozostawić do nasiąknięcia przez około 0,5-5 minut.
3) Nakładać kolejno pocięte kawałki tapet na ścianę, bryt przy brycie (bez zakładki). Dopuszcza
się posmarowanie tapety klejem w miejscach, w których istniejący klej nie został prawidłowo
aktywowany lub na brzegach tapety, gdzie aktywowany klej najszybciej wysycha.
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UWAGA !
Fototapeta jest produktem delikatnym. Mimo, iż nasze fototapety produkowane są z najlepszych jakościowo materiałów należy obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością. Nie należy
rozciągać bryt na siłę, nie przyciskać zbyt mocno podczas montowania, gdyż w ten sposób
można uszkodzić produkt.
Najczęściej popełniane błędy
Widoczne bąbelki po przyklejeniu fototapety - czas nasiąkania klejem był krótszy niż zalecany
lub klej był rozprowadzony nierównomiernie, bądź rozprowadzony na ścianę, zamiast na fototapetę (papier nasiąknął na ścianie po przyklejeniu). Część bąbelków zniknie po wyschnięciu
kleju, lecz większe bąbelki będą nadal widoczne.
Widoczne ślady łączenia bryt - bryty zostały posmarowane klejem, lecz niedokładnie na krawędziach, bądź zbyt lekko dociśnięte do ściany.
Proszę przeczytać
decoPLANET ponosi odpowiedzialność za wysyłkę i dostarczenie do klienta odpowiedniego
produktu o najwyższej jakości druku oraz o dokładnych wymiarach podanych w procesie składania zamówienia. decoPLANET nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia powstałe
w wyniku otwierania przesyłki, nieodpowiednie wymiary produktu podane podczas procesu
składania zamówienia oraz za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy powstałe w wyniku nieprofesjonalnego montażu fototapety.
Dziękujemy za zakupy na www.decoplanet.pl
Po zamontowaniu Państwa produktu na ścianie, jeśli to tylko możliwe, prosimy o wysłanie
do nas zdjęcia efektu końcowego w celu zamieszczenia fotografii w naszym portfolio. Zdjęcie
prosimy wysłać na adres: biuro@decoplanet.pl
Z góry dziękujemy.
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