


1. Przygotowanie powierzchni ścian

2. Sprawdzenie produktu

3. Wyznaczanie pionowych linii klejenia

Powierzchnia ściany powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. 
Tapeta izelinowa maskuje drobne niedoskonałości, ale jeśli ubytki na
ścianie są głębokie, należy je wypełnić przed przystąpieniem do tapetowania,
a następnie całą powierzchnię zagruntować.  
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Bardzo ważne aby przed przystąpieniem do klejenia sprawdzić stan tapety.
W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć
obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy - zadrukiem do góry.
Jeżeli tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz
czy nie różni się kolorystyka lub gramatura poszczególnych fragmentów na łączeniach.

Tapetowanie należy rozpocząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie.
W tym celu zaleca się wyznaczenie pionowych linii w miejscu łączenia się poszczególnych
brytów. Przyklejając tapetę wzdłuż wyznaczonych linii będziesz miał pewność,
że cały wzór będzie w pionie.



4. Rozprowadzenie kleju

5. Klejenie fototapety

6. Wygładzanie nierówności

Powierzchnię ściany smarujemy klejem, rozprowadzając go za pomocą wałka lub pędzla,
by uzyskać jednolitą warstwę. Klej nakładamy systematycznie tak, aby nie wysechł przed
położeniem tapety. Ważne: nie nakładamy kleju na powierzchnię tapety!

Upewnij się gdzie jest góra wzoru i czy zaczynasz od właściwego brytu. Pasy tapety należy
kleić od góry ściany w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała
w dół. Pamiętaj, aby pasy tapety kleić wzdłuż wcześniej wyznaczonych linii pionu. 

Zanim zaczniesz wygładzać tapetę, upewnij się że pierwszy pas znajduje się we właściwym
położeniu (od góry i do dołu oraz do pionu). Nigdy nie staraj się przesuwać całego pasa.
Jeżeli zachodzi potrzeba poprawienia, to odklej go w całości i zacznij od początku – kontroluj
czy klej jest wilgotny na całej powierzchni. Do wygładzania tapety zastosuj wałek 
gumowy lub raklę.
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7. Dopasowanie fototapety

8. Podziel się

Drugi bryt fototapety naklej na zakładkę na bryt sąsiadujący, dopasowując wzór
dzięki wspólnym częściom obu brytów. Przez środek zakładki przeprowadź pionowe
cięcie obu warstw tapety jednocześnie. Wyrzuć powstały ścinek tapety, następnie
rozchyl delikatnie bryt tapety, wyjmując spod niego drugi ścinek. Miejsce łączenie
brzegów obu brytów wygładź wałkiem dociskowym do tapet, a ewentualny nadmiar
kleju usuń delikatnie wilgotną szmatką lub gąbką.

Tapeta Walltime przyklejona :) pozostało dokończyć aranżację i cieszyć się pięknym
wnętrzem! Będzie nam bardzo miło jak podzielisz się z nami zdjęciem gotowej aranżacji.
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