FabrykaTapet.com
Fototapety – Lateks Premium
1. Materiał
Wysokiej jakości papier z dodatkiem lateksu o gładkiej strukturze i gramaturze 212 g/m2.
Papier jest odpowiednio wzmocniony, tak aby dobrze przyjmował standardowy klej do
tapet, nie ulegał rozciąganiu się przy aplikacji na ścianie. Powierzchnia materiału jest
matowa, przez co nie odbija refleksów świetlnych.
Drukowany w ekologicznej, bezwonnej technologii, na drukarce wielkoformatowej
HP Latex.
Standardowy wydruk, jeśli przekracza rozmiar 135 cm, jest podzielony na bryty (pasy)
o szerokości do 135 cm. W szczególnych przypadkach możliwy jest wydruk o szerokości
150 cm. Jeśli pasy mają długość większą niż 260 cm, drukujemy je ZAWSZE
Z DWUCENTYMETROWĄ ZAKŁADKĄ, aby ułatwić układanie.

2. Montaż
Narzędzia
Pędzel (ławkowiec), nóż do tapet, rakla, szczotka do tapetowania, klej do tapet, folia
malarska, wiadro plastikowe, poziomica, pion, drabina. Mile widziana jest pomoc drugiej
osoby.

Przygotowanie podłoża
Przed rozpoczęciem pracy ściany muszą być czyste i suche, nie mogą zawierać śladów
kurzu. Powierzchnia ściany musi być równa. Zalecane jest usunięcie listew
przypodłogowych, gwoździ, a także włączników i gniazdek elektrycznych.

Naklejanie
Fototapetę rozwijaj, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do
góry. W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów (pasów) należy rozwinąć
wszystkie jej części i sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień,
deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów,
lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)
Wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocniczą w miejscu, gdzie będzie
znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego poziomicy.
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Rozrób klej według wskazówek, podanych przez producenta na opakowaniu.
Fototapetę klej zawsze od strony okna zachowując kolejność brytów (pasów).
Zacznij naklejać od góry dociskając fototapetę w dół, pozbywając się pęcherzy
powietrznych. Powstałe w wyniku przyklejenia pęcherzyki powietrza można usunąć rolką
dociskową z góry na dół oraz od środka na brzegi.
Do dociśnięcia fototapety koniecznie używaj gumowego wałka do tapet lub rolki
dociskowej.
Starannie wygładzaj i dociskaj wałkiem fototapetę, zwracając szczególną uwagę na to, aby
krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
Nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką.
Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) kładziemy w ten sam sposób.
Pozostaw fototapetę do wyschnięcia na około 1-4 godzin
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