
Fototapet hartie 
Instructiuni montaj 
(Toate imaginile au fost alese astfel incat sa poata fi
ajustate atat pe latime cat si pe inaltime fara a se
afecta aspectul general final.)

1. Pregatirea suprafetei
Suprafata trebuie sa fie curata, fara praf sau urme de grasimi, neteda si absorbanta - straturile vechi de vopsea pe baza de ulei vor fi indepartate, gaurile si
crapaturile vor fi reparate si finisate. Pentru o uscare optima suprafata trebuie sa fie absorbanta. Pentru suprafete neabsorbante se vor folosi adeziv special.

2. Adezivul - preparati adezivul inclus conform instructiunilor.
Pentru produsele fara adeziv inclus se va folosi un adeziv potrivit cu tapetele de hartie si cu suprafata pe care se va aplica fototapetul.

3. Trasarea liniilor de ghidare
Deoarece multi pereti nu au unghiurile perfecte este recomandat sa incepeti aplicarea fototapetului din centrul peretelui.
Pentru a va asigura ca aplicati fototapetul drept, folositi creionul si nivela cu bula pentru a trasa o linie verticala si una orizontala.

4. Aplicarea adezivului
Luati fasia cu nr. 4 (fasiile sunt marcate pe verso) si aplicati pe spatele ei adezivul, folosind trafaletul. Aplicati adezivul in strat uniform acordand atentie 
sporita marginilor. IMPORTANT: Dupa aplicarea adezivului asteptati 3 minute pentru inmuiere. Nu suprapuneti fasiile cu adeziv peste cele fara.

5. Aplicarea fasiilor pe perete
Lipiti fasia 4 respectand liniile trasate pe perete. Aplicati presiune de sus in jos si scoateti bulele de aer de la mijloc catre margini. Continuati cu fasiile
6,2,8,3,5,1 si 7, respectand aceasta ordine (3,2,1 la modelele din 4 parti). Suprapuneti fasiile 2-3 mm astfel incat imaginea sa fie perfect potrivita.

6. Uscarea
Stergeti repede, cu o laveta umeda eventualele urme de adeziv de pe fototapet. Pentru a evita distantarea fasiilor sau aparitia fisurilor, fototapetul trebuie 
sa se usuce lent. Temperatura ideala este 18-20 grade C, fara curenti de aer (tineti geamurile inchise si incalziti moderat pe timpul iernii).

7. Ajustarea marginilor
Dupa uscarea fototapetului ajustati marginile cu atentie folosind un cutter cu lama noua.

Informatii importante
Komar face toate eforturile pentru a livra produse de calitate aplicand proceduri stricte de verificare a calitatii. Din cauza limitarilor tehnice pot aparea mici
diferente de culoare. Inainte de aplicarea adezivului aveti obligatia sa formati fototapetul pe pardoseala si sa verificati imaginea. Cand exista motive valide
pentru reclamatie va rugam sa returnati fototapetul fara a aplica adeziv. Komar nu accepta reclamatii daca pe produs a fost deja aplicat adeziv.
Mai multe informatii pe www.verdeco.ro


