INSTRUKCJA MONTAŻU [G]

ODBIÓR ZAMÓWIENIA
Przed montażem upewnij się, że cały materiał ma ten sam numer partii. Sprawdź
czy tapeta ma poprawny wzór, kolor oraz czy nie ma widocznych wad. Poza
montażem 3 pierwszych brytów reklamacje nie będą przyjmowane. Absolutnie
żadne roszczenia nie będą akceptowane. Przez instalację tapety rozumie się
akceptację jakości materiału oraz warunków montażu.
Jest to produkt naturalny, różnice w kolorze i wyglądzie pomiędzy partiami są
nieuniknione. Nie możemy zagwarantować idealnego dopasowania
kolorystycznego próbki ze wzornikiem dostarczonego towaru.
MONTAŻ OKLEINY ŚCIENNEJ
1. Przygotowanie ściany
Upewnij się, że powierzchnie pod montaż tapety są czyste, gładkie, suche,
mocne i jednolicie pomalowane. Nie montować tapety na błyszczących,
poplamionych lub porowatych ścianach. Pomalowane ściany umyć roztworem
wody i środka odtłuszczającego. Błyszczącą farbę należy zmatowić papierem
ściernym. Nigdy nie montować tapety na świeżo położonym tynku lub na
niezagruntowanych ścianach. W przypadku płyt g-k lub innych należy wyrównać
wszystkie pęknięcia i przygotować powierzchnię za pomocą preparatu
gruntującego.
2. Przygotowanie brytów tapety
• Jeśli zamówienie składa się z kilku ponumerowanych rolek jednego artykułu,
to najpierw zainstaluj rolkę oznaczoną najwyższą liczbą, a następnie kontynuuj
instalowanie kolejnych rolek w kolejności malejącej.
• Zmierz i odetnij 3 pasy tapety. Dodaj od 5 do 10 cm zapasu na górze i na dole
każdego brytu.
• W przypadku tapet ze wzorem: przed docięciem zaplanuj ich dopasowanie.
• Oznacz ołówkiem każdy pas rozwijany z rolki (od spodu) i montuj w tej samej
kolejności.
• Jeśli jest to wymagane – odwracaj pasy tapety – ta informacja widnieje na
etykiecie z rolką tapety.
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3. Instalacja
Nałóż na ścianę gotowy, wymieszany, przezroczysty klej PVA lub EVA. Postępuj
zgodnie z instrukcjami producenta kleju. Nie używaj zbyt dużej ilości kleju.
Uwaga
• Upewnij się, że klej jest rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni
podłoża. W ten sposób zapewnisz dobrą przyczepność tapety do ściany
i zapobiegniesz powstawaniu otwartych łączeń.
• Nigdy nie dopuść do przedostania się kleju, ani wody na wierzch tapety.

