Instrukcja klejenia naklejek
Drogi Kliencie,
Jeżeli zdarzyło Ci się kłaść jakąkolwiek naklejkę, na pewno wiesz jak wygląda proces jej
klejenia. Przyklejanie naklejki z nadrukiem przebiega podobnie, ale musisz wiedzieć, że rodzaj
materiału naklejki ma wpływ na końcowy efekt.

Nie czujesz się ekspertem w klejeniu? Poproś o pomoc osobę, która
ma większe doświadczenie, bądź skontaktuj się z ekspertem. Bez
minimalnego doświadczenia może się nie udać i cała Twoja praca
pójdzie na marne!
Zanim zaczniesz tapetować

przygotuj następujące narzędzia:




nożyk do tapet
rolkę dociskową lub wałek gumowy przeznaczone do tapetowania
folię malarską dla zabezpieczenia podłogi
Konieczne jest również zaopatrzenie się w:





I.

poziomicę do wyznaczenia pionu
drabinkę
drugą osobę, która pomoże w dopasowaniu i przyklejaniu brytów
Sprawdzenie produktu.

Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan fototapety.
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 naklejka
składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka
lub gramatura poszczególnych fragmentów na łączeniach.

II.

Naklejki, folie z fabrycznie naniesioną warstwą kleju

Dobra rada:
najlepiej zaczynać od strony okna, naklejając bryty kolejno w kierunku drzwi

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych
zanieczyszczeń, mogących wpłynąć niekorzystnie na przyczepność tego produktu.
Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 4
tygodnie (sezonowanie ściany). W przypadku stosowania różnorakich lakierów i farb na ścianach, przed
aplikacją naklejki należy przeprowadzić test. Wykonany przed ostatecznym naklejeniem folii pozwoli
stwierdzić czy folia się sprawdzi.
Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy nią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.
Należy pamiętać, że źle przygotowana powierzchnia może uniemożliwić poprawę umiejscowienia naklejki, np.
pył i inne nieczystości ze ściany osłabiają klej na folii, a jednocześnie klej może oderwać farbę.

