TAPETE DE PERETE - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Materiale și instrumente necesare pentru lipirea tapetului decorativ:
1. Adeziv pentru tapetul de hârtie,
2. Perie pentru adezivul tapetului decorativ,
3. Roler pentru tapete,
4. Vas pentru prepararea de clei,
5. Scalpel sau un cuțit pentru hârtie,
6. creion, riglă, cupa de măsurare.
Vă recomandăm ca la lipirea tapetului să participe cel puțin 2 peroane.
Pregătirea peretelui pentru lipirea tapetului:
1. Pe pereți este necesar pentru a elimina imperfecțiunile. Nu recomandăm să lipiți tapetului
direct pe tencuială. Suprafetele ar trebui să fie netede și plate.
2. Pereții panourilor de gips sau a pereților, care sunt acoperite cu ipsos sau alte materiale care
sunt capabile de absorbție trebuie tratate astfel încât să se prevină la proprietatea lor. Acest lucru
va evita absorbția lipiciului în suprafața și să ofere lipirea tapetului pe perete.
3. Pereți care au fost vopsiți în prealabil trebuie să fie spălați cu săpun în direcție de jos în sus.
Apoi se șmirgluie suprafața cu șmirghel, ceea ce duce la o performanță mai bună atunci când se
aplică adezivul.
4. Pe peretii de care au avut deja tapete, pe ea este necesar pentru a elimina tapetul precedent.
Folosiți un burete sau o perie cu care este necesar pentru a umezi fundalul. După aproximativ 15
de minute după umezirea imaginea de fundal, descărca tapetului folosind spatula. De obicei se
îndepărtează în direcția de sus în jos.
5. În cazurile în care imaginea de fundal merg pe soclul sau comutatorul, aveți nevoie pentru a
opri curentul electric, scoateți comutatorul sau priza, lipiți fototapetul și faceți gaură după uscare.
6. Suprafetele înainte de lipirea fototapetului pe perete trebuie să fie curate, uscate, plate, netede,
fără praf, fără cocoloașe sau reziduri de vopsea.

7.Pregatirea substratului trebuie să fie făcută cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea
procesului de lipire a fototapetului.
Pregătirea pentru începerea lipirii tapetului decorativ:
1. Atunci când se aplică lipici la tapet, este necesar să se prevadă spațiu de lucru suficient pe
birou sau pe podea.
2. Înainte de aplicarea adezivului pentru tapetul decorativ trebuie să se întindă fiecare rolă,
pentru a vedea dacă există vreo eroare sau deformare. Verificați dacă acest lucru este ceea ce ați
comandat, indiferent dacă este vorba de o dimensiune bună, culoarea corectă și dacă acestea sunt
supuse toate părțile fototapetului. Dacă fototapetul este alcătuit din mai multe părți, este necesar
să se verifice dacă ele se potrivesc împreună și dacă acestea sunt aceleași culori / nuante.
3. Adezivul este necesar să se pregătească așa cum se recomandă în instrucțiunile producătorului
privind adezivii de ambalare.
Lipirea tapetului pe perete:
1. La început alegem locul unde dorim să lipim tapetul. Cu creionul și rigla se marchează
colțurile și mărginile până unde se întinde tapetul.
2. Adezivul se aplică pe tapet cu o pensula sau rolă pe partea neimprimată, în cantitate suficientă
până când tapetul începe să absoarbă adezivul. Aplicați lipiciul uniform peste tot, maxim 1
minut, întinzându-l cu atenție.
!!! ATENȚIE !!! Este suficient un singur strat de adeziv pe fototapet.
3. Aplicați adezivul pe tapet în direcția din exterior spre interior, astfel încât întreaga suprafață să
fie acoperită de adeziv. Acest lucru va împiedica în mare măsură formarea de bule de aer după
instalarea fototapetului.
4.La întinderea tapetului pe perete trebuie să fiți foarte atenți să nu se facă creste sau cute care ar
putea strica impresia ulterior. Dacă fototapetul este ușor îndoit, dați-i drumul din rolă și întindețil. La aplicarea adezivului, trebuie să fiți conștienți de faptul că hârtia tapetului trebuie să aibă
toate caracteristicile sale, deoarece adezivul va deforma ușor tapetul care apoi trebuie corectat.
5.Prima parte a tapetului (în cazul în care este format din mai multe părți), instituit în raport cu
linia de delimitare pe care ați marcat-o. Trebuie să fiți atenți, deoarece prima parte a tapetului
determină direcția pentru toate celelalte părți. Apropiați tapetul de perete și apăsați-l ușor, se va
lipi.
6.După aceea, ar trebui să treacă cu rolerul pe de fiecare parte a tapetului lipit pe perete.
Deplasați rolerul în direcția de sus în jos și de la marginile interioare. Acest lucru va elimina
multe bule de aer. Acest lucru va face posibil ca adezivul sa dea cele mai bune rezultate. Unele

dintre bulele de aer nu pot fi remediate cu rolerul. Ele vor dispare când tapetul se usucă sau pur și
simplu se înțeapă lateral cu un ac, pentru ca aerul să iasă.
7. Pentru continuarea lipirii tapetului pe perete, se repetă acțiunea cu grijă, rolă după rolă. O
atenție deosebită se acordă la margini, în scopul de a se potrivi tot tapetul. Când aplicați
următoarele părți, îndepărtați excesul de adeziv cu o cârpă.
8. !!! ATENȚIE !!! Având în vedere că tapetul este un tip de hârtie trebuie să se procedeze cu
prudență maximă. Nu întindeți, nu curbați, nu faceți manevre greșite, toate conduc către
îngreunarea lucrării.
9. Surplusul de tapet deasupra și de sub perete se îndepărtează cu grijă și scalpul sau cu un cuțit
pentru hârtie.
Cele mai frecvente greseli la lipirea tapetului decorativ:
1. Daca nu se lăsa suficient timp pentru a absorbi adezivul poate provoca bule de aer când se
pune pe perete.
2. Dacă ați pus prea mult adeziv sau dacă nu sunteți atenți la cu utilizarea fototapetului.
3. Manevrare necorespunzătoare și depozitare de tapet decorativ după livrare.
Avertizare IMPORTANTĂ în caz de reclamații a tapetului pentru perete:
După livrare trebuie să fie verificate:
- dacă este livrată dimensiunea corecte a tapetului, precum și modelul, care le vedeți pe etichetă.
După aceea, puteți deschide pachetul.
- dacă este livrat corect, dimensiunea și culoarea pe care ați cerut, dacă este în concordanță cu
peretele Dvs.
- dacă sunt toate piesele a fototapetului, și dacă toate părțile se potrivesc (în cazul în care
imaginea de fundal fotografie conținea mai multe părți)
- dacă fototapetul într-un fel sau altul deteriorat sau zgâriat, ceea ce ar contribui la perfecțiunea
vizuală.
Puteți depune o plângere la noi doar dacă salvați tapetul pentru perete, împachetați-l în ambalajul
original și trimitețil înapoi. Deci, păstrați ambalajul original.
Reclamații nu se aplică la tapeturile care sunt deja utilizate (adezivul aplicat, lipite pe perete ...).
Pentru orice prejudiciu cauzat în timpul utilizării, nu suntem responsabili!
La lipirea fototapetelor pe pereți este necesar pentru a menține o abordare corectă,
conform instrucțiunilor și selectarea adezivul potrivit pentru fototapete.

