REKLAMACJA:
Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i sprawdzić, czy tapeta nie posiada wad jawnych (deformacji,
odbarwień itp.).
Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tylko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z
dowodem zakupu.
WYDRUKI: Jeśli to możliwe, nawinięte na tubę wydruki rozpakować i poluzować zwoje. Pozostawić tubę w „pionie” na 2-3 dni do
całkowitego zaniku zapachu farby.
INSTRUKCJA:
Pomoc drugiej osoby w czasie klejenia będzie nieoceniona.
Stosować typowy klej do tapet papierowych – należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta.
Narysować pionową linię (przyda się nić plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie znajdować się krawędź fototapety. Dokładne pionowe
przyklejenie tej krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że cała fototapeta będzie przyklejona w poziomie.
Zaczynać klejenie od okna a następne bryty kleić na zakładkę (ok. 3 do 5 mm) – jeśli jest, bo nie wszyscy producenci robią.
Przygotowany wcześniej klej nanosić szerokim pędzlem do tapet tak by uniknąć długiego rozsmarowywania a tym samym
niekontrolowanego czasu namakania tapet.
BEZWZGLĘDNIE!!! Należy utrzymać jednakowy czas namakania dla każdego brytu ok. 1,5 minuty po posmarowaniu. Robić to wręcz ze
stoperem w ręku.
Każdy bryt w czasie namakania rośnie! Wydłużenie czasu spowoduje, że bryt, który dłużej namakał nie będzie pasował do pozostałych.
Nie składać na czas namakania posmarowanych elementów!
Nie należy czekać zbyt długo z przyklejeniem kolejnych kawałków – po przyklejeniu fototapeta zaczyna schnąć i kurczyć się, po pewnym
czasie dopasowanie do siebie fragmentów nie będzie możliwe.
Do dociśnięcia tapety używać wałka do tapet. Nie należy tego robić ręką lub szmatą! (łatwo zagiąć i uszkodzić tapetę)
Nadmiar kleju usunąć delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką. UWAGA! Jest to tapeta papierowa – więc należy obchodzić się z
namoczonym brytem delikatnie (nie naciągać), przy klejeniu np. wklęsłych narożników nie dociskać palcami bo można łatwo zrobić dziurę.
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:
• bąbelki pod powierzchnią tapety – za krótki czas namakania lub posmarowano klejem ścianę zamiast tapetę – (tapeta urosła na ścianie
zamiast na podłodze) – efekt ten częściowo zaniknie po wyschnięciu tapety ale większe bąbelki pozostaną;
• widoczne miejsca połączeń poszczególnych brytów – przyklejono bryty bez „zakładek” lub klejono na „zakładkę” posuwając się w
stronę okna
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