Instrukcja przyklejania
fototapet i naklejek

Uwaga! Fototapety oraz naklejki
pakowane są zaraz po wydruku,
dlatego po otrzymaniu paczki produkt należy odpakować i rozwinąć,
tak aby materiał "odpoczął" a tusz miał szansę wyschnąć do końca.

Montaż fototapet
Uwaga!!!
Przed przystąpieniem do klejenia należy koniecznie sprawdzić stan fototapety
- więcej informacji poniżej w punkcie „Przygotowanie fototapety”.
Użytych tapet nie można zareklamować w przypadku jakichkolwiek
nieprawidłowości !!!
Przyklejanie fototapety nie jest zadaniem łatwym, dlatego też podajemy kilka praktycznych rad
zarówno dla "nowicjuszy" , jaki i fachowców, aby efektem pracy była dobrze położona tapeta.
Radzimy również zapoznać się z poniższymi wskazówkami nawet w sytuacji, gdy klejenie
oddajemy w ręce „specjalisty” – warto kontrolować cały proces, gdyż fototapetę można przykleić
tylko raz, a gwarancja producenta nie obejmuje błędów popełnionych przy klejeniu.

WAŻNE INFORMACJE:
Co jest potrzebne?


pędzel najlepiej płaski



gumowy wałek



klej do tapet odpowiedniego rodzaju, polecamy:
- Metylan Special (do fototapet winylowych laminowanych)
- Metylan Direct (do fototape winylowych na flizelinie)
- Metylan Normal (do pozostałych typów fototapet)



ostry nożyk



ołówek



wiadro lub pojemnik do rozrobienia kleju



drabina lub taboret



poziomica, sznurek z obciążnikiem



folia malarska lub gazety



miękka ściereczka

Przygotowanie pomieszczenia:
Dla osiągnięcia lepszego efektu należy (jeżeli to tylko możliwe) zdjąć listwy przypodłogowe, usunąć
gniazdka, włączniki i kinkiety (kable na czas remontu powinny być zabezpieczone izolacją).
Pamiętajmy o wyjęciu ze ścian gwoździ. Radzimy umyć wcześniej podłogę wzdłuż ściany przy
której będziemy pracować (można też położyć folię malarską albo gazety) oraz odsunąć meble
i inne przedmioty, tak aby była możliwość swobodnego dostępu do ściany, a na podłodze można
było wszystko wygodnie rozłożyć.

Przygotowanie ściany:
Ściana musi być czysta, sucha, lekko chłonna oraz odpowiednio przygotowana. Należy pamiętać,
że tapetą nie możemy przykryć dużych ubytków i nierówności ściany, gdyż w efekcie końcowym
i tak będzie je widać. Dlatego należy zniwelować wszelkie dołki i garby tak, aby tapeta po położeniu
była gładka, a wzór nie mijał się z innymi fragmentami (tzw. brytami).
Przed przystąpieniem do montażu tapety należy koniecznie zagruntować ścianę 24 godziny przed
montażem fototapety tym samym klejem, który będzie później użyty do montażu fototapety.
Wskazane jest narysowanie pomocniczych linii pionowych i poziomych wzdłuż których będziemy
przyklejać tapetę. W tym celu możemy użyć długiej poziomicy lub obciążonego sznurka, który
wytyczy pion (pamiętajmy o tym, że w domach i blokach rzadko mamy do czynienia z idealnie
prostymi ścianami, podłogami oraz dobrze osadzonymi oknami).

Oto kilka typów ścian na które kładziemy fototapety:
Ściana świeża – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi
materiałami budowlanymi
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).
Ściana pokryta tapetą – należy usunąć starą tapetę. Usunięcie warstwy starej tapety ułatwi nam
specjalny środek do tego celu (dostępny w marketach budowlanych). Ścianę należy przygotować
tak, jak do tapetowania, zalecamy również wyłączenie napięcia w biegnących pod tynkiem kablach,
oraz zabezpieczenie taśmą izolacyjną tych, które pozostaną na wierzchu. Następnie tapetę
nasączmy (za pomocą gąbki lub spryskiwacza) przygotowanym zgodnie z zaleceniami producenta
środkiem do usuwania tapet. Po ok. 15 minutach tapetę delikatnie usuwamy szpachlą.
W przypadku tapet winylowych, aby środek do usuwania mógł odpowiednio spenetrować ich
strukturę zalecamy delikatne podziurkowanie powierzchni.
Jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany należy je usunąć a następnie
całość zagruntować.
Ściany zawilgocone – można pokryć zaprawą wodoszczelną.

Przygotowanie fototapety:
Przed przystąpieniem do klejenia należy koniecznie sprawdzić stan fototapety!
Dostarczamy produkty wysokiej jakości i dobrze zapakowane, mimo to należy zawsze sprawdzić
czy nie ma jakiś uszkodzeń powstałych na etapie produkcji (reklamacje są uwzględniane jedynie
w przypadku tapet bez śladów klejenia) lub mechanicznych, do których mogło dojść w trakcie
transportu. W przypadku późniejszych ewentualnych reklamacji radzimy też na tym etapie
sprawdzić zgodność rozmiaru, kolorystyki i wzoru fototapety z zamówieniem, zgodność wzoru
na łączeniu brytów.
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 fototapet krok po kroku:


Przygotuj pomieszczenie zgodnie ze wskazówkami powyżej



Przygotuj ścianę zgodnie ze wskazówkami powyżej



Przygotuj fototapetę zgodnie ze wskazówkami powyżej

1. Na przygotowanej wcześniej ścianie wyznacz dokładne miejsce przyklejenia fototapety
– można to zrobić za pomocą długiej poziomicy i ołówka lub wcześniej wspomnianego
sznurka z obciążnikiem.
2. Przygotuj klej zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
3. Rozłóż i przygotuj sobie ponownie fototapetę – tym razem wzorem do dołu.
4. Nakładanie kleju
Nanieś równomiernie klej jedynie na ścianie w ilości sugerowanej przez producenta i pozostaw
go do uzyskania odpowiedniej konsystencji i suchości.

(Czekamy na moment kiedy klej przestanie rozlewać się po ścianie i nadmiernie rozmiękczać
tapetę. Powinien stać się klejący jak spód naklejki. Mokry klej mógłby spowodować efekt
puchnięcia papieru a w efekcie doprowadzić do powstania pęcherzy i rozciągnięcia się tapety) .
Następnie naklejamy fototapetę (kleju nie nakładamy na fototapetę)
5.

Tapetę kleimy zawsze od lewej strony lub od okna, drzwi lub narożnika. W takich miejscach
jeżeli zaobserwujemy krzywizny dobrze jest zostawić sobie margines (ok. 2-3 cm tapety),
który później przytniemy ostrym nożykiem i tym samym optycznie zniwelujemy wizualnie
nierówności. Zaczynamy na górze i powoli - ale zdecydowanie - schodzimy w dół dociskając
wałkiem tapetę to ściany i pozbywając się tym samym pęcherzyków powietrza (od środka
tapety ku jej brzegom).

6. Przyklejając kolejne bryty należy szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność wzoru
i idealny styk brzegów

UWAGA!
Wszystkie fototapety z oferty SKLEPU FOTEKS kleimy NA STYK!!!

7. Nadmiar kleju usuwamy na bieżąco lekko wilgotną szmatką.
8.

Pamiętaj, że fototapeta nawet najlepszej jakości jest delikatna. Aby uniknąć otarć a nawet
dziur nie można jej zbyt mocno pocierać i szarpać. Do jej wyrównywania najlepiej używać
specjalnego wałka.

9. Mniejsze pęcherze, których nie uda nam się usunąć powinny wchłonąć się
wraz z wyschnięciem tapety. Jeżeli mimo wszystko pozostaną jakieś małe pęcherzyki
można spróbować usunąć je nakłuwając bardzo delikatnie ostrą igłą i usuwając powietrze.
Jest to jednak metoda ryzykowana i powinno się ją stosować jedynie w ostateczności.
10. Na dole ewentualny nadmiar tapety należy usunąć ostrym nożykiem. Otwory na gniazdka,
włączniki i kinkiety wycinamy również nożykiem pamiętając, aby wycięcie było zawsze
mniejsze od mocowanego później na ścianie elementu.

Montaż naklejek na ścianę:
Naklejka na ścianę - przygotowanie podłoża:
Ściana musi być czysta, sucha, lekko chłonna oraz odpowiednio przygotowana. Należy pamiętać,
że naklejką nie możemy przykryć dużych ubytków i nierówności ściany, gdyż w efekcie końcowym
i tak będzie je widać. Dlatego należy zniwelować wszelkie dołki i garby tak, aby tapeta po położeniu
była gładka, a wzór nie mijał się z innymi fragmentami (tzw. brytami).
Przed przystąpieniem do montażu naklejki należy koniecznie zagruntować ścianę specjalnym
środkiem tzw. "gruntem”. Ściana powinna zostać pokryta gruntem 24 h przed przyklejeniem
naklejki.
Wskazane jest narysowanie pomocniczych linii pionowych i poziomych wzdłuż których będziemy
przyklejać naklejkę o większym rozmiarze. W tym celu możemy użyć długiej poziomicy
lub obciążonego sznurka, który wytyczy pion (pamiętajmy o tym, że w domach i blokach rzadko
mamy do czynienia z idealnie prostymi ścianami, podłogami oraz dobrze osadzonymi oknami).

Montaż:
Naklejkę na ścianę kleimy metodą „na sucho”.

Naklejka nadaje się do naklejania na podłoża: płyta kartonowo – gipsowa, gładzie, płyty
kartonowo-gipsowe, beton, ściany itp.)
1. Odlepiamy 20-50cm fototapety/naklejki, papier podkładowy zwijamy pod spód.
2. Przykładamy folię równo i przyklejamy dokładnie pas z klejem. Jedna osoba wygładza raklą
powierzchnię naklejaną, usuwając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały pas
podwijając co chwilę papier podkładowy.
3. Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób:
Precyzyjnie przyklejamy bryty obok siebie krawędź w krawędź (MONTAŻ NA STYK)
4. Ewentualny nadmiar naklejki należy usunąć ostrym nożykiem do papieru
5. Otwory na gniazdka, włączniki i kinkiety wycinamy również nożykiem pamiętając,
aby wycięcie było zawsze mniejsze od mocowanego później na ścianie elementu.

Montaż naklejek na meble:
Naklejka na meble - przygotowanie podłoża:
Powierzchnia mebla musi być czysta, odtłuszczona i sucha.

Montaż:
Naklejkę na meble kleimy metodą „na sucho”.

Naklejka nadaje się do naklejania na podłoża: fronty szafek drewnianych, płyty sklejkowe, tworzywo
sztuczne, szkło i inne gładkie powierzchnie itp.)
1. Odlepiamy 20-50cm naklejki, papier podkładowy zwijamy pod spód.
2. Przykładamy folię równo i przyklejamy dokładnie pas z klejem. Jedna osoba wygładza raklą
powierzchnię naklejaną, usuwając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały pas
podwijając co chwilę papier podkładowy.
3. Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób: precyzyjnie przyklejamy bryty obok siebie
krawędź
w krawędź (MONTAŻ NA STYK)
4. Ewentualny nadmiar naklejki należy usunąć ostrym nożykiem do papieru
5. Jeśli pozostaną widoczne pęcherzyki powietrza pod naklejką można je zniwelować
przekłuwając delikatnie np. igłą.

Montaż naklejek odwrotnych (pod szkło) typu frontstick
Montaż i przygotowanie podłoża:
1. Powierzchnię szkła należy odtłuścić np. preparatem do mycia okien.
2. Spryskaj powierzchnię szkła wodą zmieszaną z płynem do mycia naczyń
bądź płynem do szyb.
3. Odklej naklejkę od papieru podkładowego.
4. Delikatnie zwilż naklejkę (nie ma ona ociekać wodą a jedynie być delikatnie
wilgotna). Zwilżoną naklejkę nałóż na szybę. Zadrukowana folia powinna lekko
przesuwać się po szybie.
5. Po ułożeniu naklejki w odpowiednim miejscu wyciskaj wodę od środka do zewnątrz
używając rakla bądź papierowych ręczników lub szmatek. Naklejka zacznie
przyklejać się do podłoża.
6. Po zamontowaniu dekoracji jej docelowa trwałość uzyskiwana jest po 48 godzinach.
W zależności od temperatury otoczenia, całkowite odparowanie wody spomiędzy
naklejki i szyby może trwać do 7 dni. Znikną ewentualne zacieki, które nie są skazą
produktu ale cechą materiału.
7. Jeżeli pojawiły się bąbelki powietrza, których nie jesteś już w stanie wycisnąć

możesz nakłuć delikatnie wydruk za pomocą igły i w ten sposób pozbyć się
problemu.

