Návod k lepení vliesových fototapet AG
Náčiní
 lepidlo (uvnitř balení)
 kbelík pro přípravu lepidla
 váleček pro nanesení lepidla
 přítlačný váleček nebo tapetovací kartáč
 olamovací nůž
 metr, tužku, vodováhu
1. Příprava podkladu
Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy vyhlaďte
použitím tmelu.
Všechny staré tapety, nepevné malby a nátěry na olejové bázi musí být ze stěny důkladně
odstraněny.
2. Příprava lepidla
Potřebné lepidlo najdete v balení. Vezměte 1,5 litru vody a vmíchejte do něj 75g lepidla.
Směs míchejte až do dosažení rovnoměrné konzistence a pak ji nechte na 5 minut bobtnat.
Před použitím je nutné směs opět rozmíchat. Tím je lepidlo připravené k použití.
3. Lepení fototapety
Před nalepením si rozložte jednotlivé fragmenty na podlahu nebo na stůl tak, aby jejich vzory
navazovaly. Tužkou si udělejte na zdi linky, při jejich rozměřování použijte pravítko a
svinovací metr. Pečlivě naneste lepidlo na povrch zdi. Doporučujeme začít s lepením od
levého horního rohu. Přiložte fragment 1 na stěnu podle linek, které jste si předem narýsovali,
a přilepte ho vyhlazováním pomocí válečku ve směru od středu k okrajům. Zopakujte tentýž
postup i u fragmentu 2 a 3. Fragmenty nalepte těsně jeden vedle druhého, tak aby se
jednotlivé části tapet nepřekrývaly. Přitlačujte nalepenou část shora dolů, vzduch vytlačujte
od středu ke krajům. Pokud se některá část přilepí křivě, urychleně ale opatrně ji sejměte a
ihned ji nalepte znovu a správně. Po nalepení fototapety setřete přebytečné lepidlo z lícové
strany tapety, nejlépe pomocí mírně navlhčené látky. Po uschnutí fragmentů fototapety je
možné odříznout okraje nožem, pokud to bude nutné.
4. Sušení
Fototapety schnou pomalu, nejlépe probíhá sušení při pokojové teplotě +20 °C, se zavřenými
okny a bez průvanu!
Upozornění!
Pokud dojde k poškození zboží vinou spotřebitele (potrhané, odřené, zašpiněné tapety nebo
tapety jinak poškozené vinou spotřebitele), takovéto zboží nemůže být vráceno.
Uskutečněním nákupu potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že pokud budete zboží
z jakéhokoliv důvodu vracet, je třeba vrátit zboží před tím, než dojde k jeho nanesení na
stěnu, aby tak Vaší vinou nedošlo k jeho poškození.
Barvy na vytištěné fototapetě se z technologických důvodů nemusí vždy 100% shodovat
s předlohou v katalogu či na webových stránkách. Jedná se o naprosto běžný jev, který
není důvodem k reklamaci.

