Instrukcja przyklejania fototapety samoprzylepnej
Wydruki
Proszę rozpakować produkt i 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.

Zalecane
Bardzo przydatna będzie pomoc drugiej osoby przy przyklejaniu produktu na ścianę. 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.
Najlepiej rozłożyć produkt na czystej i suchej powierzchni (np. na podłodze).
Pomoże to Państwu w przybliżeniu określić sposób przyklejenia fototapety.

Przygotowanie ściany i instrukcja przyklejania
1. Przygotowanie ściany - przed położeniem fototapety ściana powinna być gładka, wolna od
zanieczyszczeń, tłuszczu oraz pozostałości farby lub starej tapety oraz powinna być zagruntowana
odpowiednimi środkami do tego przeznaczonymi. Zwiększa to przyczepność kleju do powierzchni
ściany.
2. Proszę pamiętać, aby nie używać kleju ani innych środków do montażu fototapety. Papier jest
pokryty klejem i jest samoprzylepny. Przykleja się go tak samo jak naklejkę.
3. Fototapety samoprzylepne należy przyklejać do ściany od góry do dołu oraz przy pomocy szczotki
do tapet papierowych, wilgotnej szmatki lub gąbki w celu pozbycia się nierówności i bąbelków.
Kolejne bryty fototapety samoprzylepnej (jeśli są) należy przyklejać w taki sam sposób jak pierwszy
element w celu zapewnienia idealnego dopasowania pasów i graficznego spasowania fotografii.

UWAGA !
Fototapeta samoprzylepna 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.

Proszę przeczytać
Deco Planet ponosi odpowiedzialność za wysyłkę i dostarczenie do klienta odpowiedniego produktu
o najwyższej jakości druku oraz o dokładnych wymiarach podanych w procesie składania zamówienia.
Deco Planet 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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