Informacja o produkcie:
Tapeta winylowa na nośniku flizelinowym.
- wykończenie drobny piasek -sand
- gramatura ok. 350 g/m2,
- grubość ok. 470 µm,
- łatwość utrzymania tapety w czystości (zmywalność),
- wyrób posiada oznaczenie CE - potwierdzenie zgodność wyrobu
z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta,
- tapeta posiada system ochrony przeciwbakteryjnej Bio-Pruf
(ograniczenie powstawania nieprzyjemnych zapachów, pleśni,
problemów estetycznych na powierzchni),
- klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: B-s1, d0
- atest higieniczny

Instrukcja klejenia fototapet:
1) Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie
(zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi).
2) Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu
konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.
3) Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając
o odpowiednim dopasowaniu wzoru. Należy zostawić niewielki zapas ok. 5 cm
na długości brytu tapety.
4) Równomiernie nałożyć cienka warstwę kleju na ścianę za
pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać systematycznie tak, aby nie wysechł
przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco tylko większa,
niż nakładany bryt tapety.
5) Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.
6) Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze
złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy bardzo
dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu.
Tapeta posiada zakładkę, która można pozostawić na łączeniu poszczególnych
brytów lub wyciąć po aplikacji ostrym nożykiem do tapet.
7) Brzegi łączonych brytów powinny być dociskane za pomocą wałka lub miękkiej
szczotki. Szczególnie delikatnie należy postępować w przypadku cienkich tapet
lub tapet z fakturą.
8) Pęcherzyki powietrza usunąć za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.
9) Przyciąć w celu wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź naklejonych
brytów.
10) Usunąć nadmiar kleju lekko wilgotna i czysta gąbką. Należy to czynić po
nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. W żadnym wypadku
nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych
środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
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