`

Fototapet
Instrucțiuni de montaj
Înainte de a începe montajul asigurați-vă că dispuneți de:
- adezivul pudră (este împreună cu fototapetul în tubul protector)
- un recipient pentru prepararea adezivului
- o pensulă lată sau un trafalet pentru adeziv
- o perie de tapetat sau o rola presoare
- un cutter și lame noi pentru ajustarea marginilor
- ruletă, nivelă și creoin
Fototapetele AG Design sunt concepute în așa fel încât pot fi
ajustate din oricare parte fără ca imaginea să sufere pierderi mari.
1. Pregătirea peretelui:
Peretele trebuie să fie: curat, uscat, plan și fin. Îndepărtați tapetele
vechi, vopselele pe baza de ulei,reparați eventualele defecte.
Spălați bine peretele și lăsați să se usuce. Aplicarea unei amorse
de perete va ajuta la egalizarea absorbției de apă.
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2. Prepararea adezivului:
La adezivul inclus proporția este de 500 ml de apă la 20 g de
adeziv pudră, dacă folosiți alt adeziv respectați instrucțiunile.
Turnați adezivul încet în timp ce amestecați în apa rece și curată.
Amestecați bine până obțineți o pastă omogenă. Lăsați 30 min. să
reacționeze după care amestecați din nou puternic.
3. Aplicarea fototapetului:
Înainte de instalare desfașurați fototapetul pe podea și verificați
imaginea.
Folosind ruleta, nivela și creionul trasați pe perete o linie verticală
prin care să marcați locul unde doriți să fie mijlocul fototapetului.
Începeți cu fâșia nr. 1, din centru stânga, la fel ca în imagine.
Aplicați adezivul direct pe spatele fâșiei, în strat uniform, acordați
o atenție deosebită marginilor. Faceți acest lucru în 2 minute.
Așteptați apoi 3 minute pentru înmuiere și aplicați fâșia pe perete
de sus în jos, respectând marcajul efectuat. Neteziți cu peria sau
rola, din centru către margini și scoateți bulele de aer.
Evitați șifonarea, întinderea și bulele de aer. Repetați operațiunile
cu fiecare fâșie în parte. Fașiile vor fi aplicate margine la margine,
fără suprapunere. Dacă o fâșie a fost aplicată greșit, dezlipiți-o
imediat și repoziționați-o. Stergeți imediat urmele de adeziv de pe
suprafața fototapetului, ușor, cu o lavetă curată și umedă. Imediat
ce fototapetul s-a uscat pot fi ajustate marginile folosind un cutter
cu lamă nouă.
4. Uscarea
Fototapetul trebuie să se usuce încet. Pentru a evita apariția
rosturilor sau a crăpăturilor procesul de uscare trebuie să se
desfășoare la o temperatură constantă de 20 grade C, cu
geamurile închise și în absența curenților de aer.
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ATENȚIE!
Mirosul ușor de polimer pe care-l simțiți la deschiderea tubului nu
este permanent și nu este toxic, el va dispărea după 7-10 zile de
la aplicarea fototapetului.
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Acest produs poate fi returnat din motive rezonabile doar înainte
de a se aplica adeziv pe el, în ambalajul original și în starea inițială.
Acest produs nu poate fi returnat dacă a fost deteriorat, rupt, pătat,
șifonat din vina clientului.
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BUCURAȚI-VĂ DE NOUA DUMNEAVOSTRĂ DECORAȚIUNE !
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