Nazwa projektu: Montaż fototapety vinylowej na flizelinie
Wykonawcy: …………………………………………………………..………… oraz Expresyo.
Przygotujmy
☐ Klej do tapet
☐ Pędzel do kleju
☐ Nóż do tapet
☐ Rolkę dociskową
☐ Folię malarską
☐ Taśmę klejącą papierową
☐ Raklę
☐ Pojemnik na rozcieńczony klej
☐ Drabinę lub taboret
☐ Środek do przemycia ściany
☐ Poziomicę (opcja)
☐ Ołówek (opcja)

Uwagi
Ściany powinny być suche i czyste. W miarę
możliwości postarajmy się uzupełnić i
wyrównać dziury i ubytki. Należy także usunąć
gniazdka elektryczne, listwy przypodłogowe,
gwoździe i włączniki. Fototapeta jest
wykonana z wysokiej jakości materiału, należy
jednak obchodzić się z namoczonym brytem
delikatnie. Wydruk ma granice wytrzymałości
na ścieranie mechaniczne. Kleimy zawsze od
lewej strony, zachowując kolejność
elementów. Zalecana temperatura otoczenia
podczas montażu to 10-20 stopni C.

Plan działania
1. Przetrzyjmy ścianę nawilżoną ściereczką z mikrofibry lub ściereczką z detergentem
2. Jeżeli nie zamierzamy zaklejać całej ściany, wyznaczamy delikatnie ołówkiem
pionowe linie pomocnicze, gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyjmy
do tego pionu lub poziomicy
3. Rozróbmy dołączony klej (Metylan Special) według instrukcji z opakowania
4. Rozłóżmy na podłodze folię malarską, a jej krawędzie przyklejmy taśmą
5. Na tak zabezpieczonej podłodze rozwijamy fototapetę wydrukiem ku dołowi
6. Nanosimy rozrobiony klej na ścianę, równomiernie pokrywając dokładnie cały
obszar (pamiętajmy, że ilość naniesionego kleju musi być odpowiednia do rodzaju
ściany – szczegółowe zalecenia są na ulotce w opakowaniu kleju)
7. Teraz nanieśmy równomiernie klej na niezadrukowaną warstwę brytu
8. Czekamy ok. 3 minut
9. Fototapetę naklejamy od góry dociskając w dół, pozbywając się pęcherzy
powietrznych za pomocą rolki dociskowej, z góry na dół, od środka na brzegi
10. Nadmiar kleju usuwamy delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką
11. Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie krawędź w krawędź
12. Nożem do tapet odcinamy zbędne elementy, a krawędzie brytów dociskamy raklą
13. Zostawiamy fototapetę do wyschnięcia na około 1-3 godziny i gotowe 
Spodziewane efekty:
Odświeżone wnętrze z gwarancją jakości wydruku przez co najmniej 10 lat.

