FabrykaTapet.com
Fototapety – Samoprzylepna WallArt
1. Materiał
Folia WallArt przeznaczona jest do tworzenia dekoracji ściennej na SUCHYCH, gładkich,
nieporowatych powierzchniach. Świeżo malowane powierzchnie powinny być
pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie.

Parametr

Właściwości

Zastosowanie

Do wnętrz, klejona w technologii na sucho

Aplikacja

Temperatura powyżej 10 °C

Przechowywanie

Temperatura 15-20 °C

Folia

Folia monomerowa PVC, ochrona UV,
precyzyjnie kalandrowana

Grubość folii

80 mikronów (DIN 53353)

Odporność do rozdarcia
(DIN EN ISO 527)

Wzdłóżne min.19MPa
Poprzeczne min. 19MPa

Odporność na rozciąganie
(DIN EN ISO 527)

Wzdłóżne min.130%
Poprzeczne min. 150%

Kurczenie

<0.4%

Klej

Poliakrylan, bezbarwny

Siła klejenia

5 N/25mm

Podkład

Papier jednostronnie silikonowany, kalandrowany

Grubość papieru podkładowego

135 µm

Gramatura papieru
podkładowego

135 g/m2
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2. Montaż na ścianie – Krok po kroku
Technika na sucho, na materiały typu: płyta karton-gips, gładź, beton oraz wszędzie tam
gdzie nie można użyć wody.
Od góry odklejamy po 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijając go pod spód.
Najlepiej, jeśli montażu dokonują dwie osoby. Przykładamy fototapetę, wygładzając
powierzchnię raklą, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, równocześnie naciągając
cały bryt (pas), podwijając co chwilę papier podkładowy.
Nie należy wykonywać dekoracji ściennej, jeśli:
- na powierzchni ściany pojawia się widoczna faktura,
- farba słabo przylega do podłoża lub jest położona nierównomiernie,
- na ścianach występuje wilgoć, kurz, brud lub inne zanieczyszczenia,
- ściana jest oklejona tapetą,
- ściana jest świeżo malowana.
Nie zaleca się wykonywania grafiki na ścianach pokrytych farbami lateksowymi
z matowym wykończeniem oraz farbami zawierającymi składniki antygraffiti. Kurz i inne
zanieczyszczenia, które łatwo gromadzą się na ścianach mogą powodować niewłaściwe
przyleganie fototapety do powierzchni.
Nie zaleca się przyklejać wydruku na powierzchni gdzie znajduje się grzejnik/kaloryfer,
ponieważ ciepło powoduje uszkodzenia folii

3. Użytkowanie
Aby fototapety wykonane z folii Wall Art zachowały swoje właściwości, należy przestrzegać
następujących zasad:
- do czyszczenia folii nie należy używać detergentów zawierających wybielacze lub
produkty ropopochodne,
- grafikę należy czyścić tylko ręcznie, przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki,
- trudniejsze zabrudzenia można usuwać za pomocą środków chemicznych na bazie
kwasu cytrynowego, po jego użyciu należy czyszczoną powierzchnię przemyć wodą,
- nie należy używać środków czyszczących w miejscu łączenia folii.
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