Dziękujemy, że wybrali Państwo
produkty z serwisu piXteria.pl.
Na każdym etapie produkcyjnym nasze fototapety poddawane są szczegółowej ocenie
jakościowej, dlatego dostarczone do Państwa produkty spełniają najwyższe standardy dotyczące
wydruków wielkoformatowych. Poniższa instrukcja wyjaśnia krok po kroku sposób wyklejenia fototapety. Zanim przejdą Państwo do etapu klejenia prosimy o dokładne zapoznanie się z całą
instrukcją.
W celu montażu fototapety zachęcamy do skorzystania z usług specjalisty. Wyklejenie nie powinno
sprawić większej trudności jednak odpowiednia znajomość materiałów oraz podłoży przez
fachowca może mieć wpływ na efekt końcowy.

Instrukcja klejenia - fototapeta HP z klejem.
Do wyklejenia fototapety niezbędne są:

Gumowy wałek do tapet, poziomica lub sznurek z obciążeniem, miękka ściereczka, ołówek,
szeroki pojemnik z wodą (długość i głębokość zależna od brytu fototapety), ostry nożyk, folia
malarska.
Zwróć uwagę, aby podczas całego procesu klejenia nie zmieniały się warunki w pomieszczeniu.
Przede wszystkim staraj się zachować stałą temperaturę około 20°C oraz stałą wilgotność (nie
otwieraj okien oraz drzwi w trakcie wyklejania oraz tuż po).
Pamiętaj, w przypadku fototapety klejonej z zakładkami pierwszy bryt najlepiej wyklejać od
najmocniejszego źródła światła, np. najbardziej nasłonecznionego okna lub lampy.
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Instrukcja Klejenia:
Krok 1.
Ostrożnie rozpakuj przesłaną fototapetę, a następnie
rozłóż wydrukiem do góry na czystej i suchej powierzchni. Jeśli fototapeta podzielona jest na bryty ułóż
całą grafikę zgodnie z wybranym wcześniej zdjęciem.
Złóż bryty według kolejności montażu - pierwsza
wyklejana część na wierzchu, a następnie odłóż w
czyste i bezpieczne miejsce oraz zabezpiecz przed
ewentualnym zachlapaniem podczas gruntowania
ściany.

Krok 2.
Pamiętaj, aby przed montażem ścianę dokładnie
odkurzyć oraz oczyścić z ewentualnych zabrudzeń.

Krok 3.
Wykorzystując poziomicę lub sznurek z obciążeniem
należy delikatnie narysować ołówkiem pionowe linie
pomocnicze, które ułatwią pozycjonowanie brytu
podczas wyklejania. W tym momencie, jeszcze przed
rozpoczęciem klejenia, zalecamy przyłożenie poszczególnych brytów do ściany w celu sprawdzenia
poprawności wymiarów. Jeśli wszystko się zgadza
możesz ponownie odłożyć wydruki w odpowiedniej
kolejności w czyste i suche miejsce.

Krok 4.
Weź pierwszy bryt, a następnie zanurz go całkowicie
w pojemniku z wodą. Odczekaj 15 sekund.

Krok 5.
Następnie zacznij powoli rozwijać fototapetę
zadrukiem do spodu blisko przy podłodze. Podczas
tego etapu bądź bardzo ostrożny – namoknięta fototapeta jest bardziej wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Jeśli fototapeta jest wysoka (posiada długie
bryty) przydatna będzie pomoc drugiej osoby.

Krok 6.
Rozłóż cały bryt zadrukiem do spodu na podłodze.
Zwróć uwagę, że zanurzenie w wodzie powoduje
aktywację kleju na brycie. Złóż zewnętrzne końce
fototapety do środka według schematu na rysunku.
Pamiętaj, aby nie zagiąć materiału w miejscu
złożenia. Odczekaj około minuty.
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Krok 7.
Po minucie możesz rozpocząć wyklejanie fototapety.
Delikatnie rozłóż bryt. Pamiętaj, aby pierwszą część
wykleić od najmocniejszego źródła światła np.
najbardziej nasłonecznionego okna lub lampy.

Krok 8.
Klejenie rozpocznij od górnej krawędzi ściany. Bardzo
pomocna będzie druga osoba, która przytrzyma bryt
od spodu, aby przed spozycjonowaniem nie przykleił
się on samoistnie do ściany. Jeśli fototapeta przylgnie
do ściany możesz ją delikatnie odkleić, aby
prawidłowo spozycjonować grafikę. Ostrożnie
przyklej ustawiony odpowiednio bryt do ściany.

Krok 9.
Następnie delikatnie dociskaj gumowym wałkiem wg
schematu przedstawionego na rysunku. Pamiętaj,
aby zawsze dociskać grafikę od środka brytu na
zewnątrz. Jeśli powstały pęcherzyki powietrza staraj
się je delikatnie „wypychać na zewnątrz”. Bardzo
małe pęcherzyki zostaną wciągnięte podczas
wysychania kleju, jednak zawsze staraj się pozbyć ich
wszystkich za pomocą gumowego wałka jeszcze
podczas etapu klejenia.

Krok 10.
Po wyklejeniu pierwszego brytu możesz przejść do
kolejnej części fototapety. Pamiętaj o zachowaniu
jednakowego czasu moczenia brytów w wodzie
(15sek) oraz odczekiwania po złożeniu (1min).
Czynność powtarzaj od kroku 5, aż do wyklejenia
wszystkich brytów.

Krok 11 .
Zamówiona przez Ciebie fototapeta wyklejana jest z
około 1cm zakładkami. Chronią one przed
rozchodzeniem się poszczególnych brytów (grafiki)
związanych z oddychaniem/pracą ścian i powstawaniem niepożądanych szczelin pomiędzy brytami.
Zakładki ułatwiają również pasowanie wyklejanej
grafiki.

Krok 12.
Proces schnięcia w zależności od temperatury oraz
wilgotności pomieszczenia trwa od 6 do 24 godzin.
Podczas wysychania staraj się utrzymywać stałą
temperaturę (ok. 20°C) oraz wilgotność pomieszczenia.
W przypadku, gdy część fototapety wystaje poza róg
ściany (może się tak zdarzyć w przypadku
nierównych ścian), odetnij nadmiar wydruku specjalnym nożykiem do tapet. Czynność tę wykonaj po
wyschnięciu kleju ponieważ mokra fototapeta jest
bardziej podatna na rozdarcia.

