Kde a ako aplikovať

WALL TEXT Tapety

Kde sa
môžu aplikovať
DECAL
WALL TEXT tapety?
Môžete ich umiestniť na akýkoľvek hladký, rovný povrch.
Okrem stien aj na okná, do kúpeľne, na dvere, zrkadlá,
tabule, nábytok... prakticky takmer kdekoľvek, kde si
spomeniete.
KDE SA NEMÔŽU APLIKOVAŤ DECAL WALL TEXT TAPETY?
Koberce, látky, odev alebo iné textílie sú vylúčené.
Neodporúčame tiež nanášať na tehly, škvárové tvárnice
alebo iné pórovité povrchy. Dôrazne odporúčame vyhnúť
sa nanášaniu na lakovaný nábytok, ako aj na všetky
povrchy, ktoré sú pravidelne vystavené extrémnemu
teplu alebo chladu, pretože to môže spôsobiť degradáciu
tapiet. Predmety na ktorých su aplikované tapety DECAL
neumiestňujeme do umývačky riadu, rúry alebo
mikrovlnnej rúry!

Môžu sa aplikovať
DECAL Wall Text
tapety na
štruktúrované
povrchy?
Zaručujeme, že DECAL Tapety sa prilepia na hladké
a rovné povrchy, ale neodporúčame, lepenie tapiet
na silne štruktúrované povrchy.
JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ DECAL TAPETY NA
ČERSTVO NAMAĽOVANÚ STENU?
Medzi náterom a aplikáciou odporúčame čakať
3 týždne. Často sa nás pýtate: „Vážne?“ - Áno,
sme si tým na 100% istý. V minulosti sme zistili,
že Decal Tapety nič nezničí rýchlejšie ako čerstvá
farba. Aj keď je farba na dotyk suchá, celkové
„vytvrdzovanie“ trvá dlhšie - niekedy aj práve
3 týždňe. Ak sa tapety nanášajú skôr, ako je farba
úplne vytvrdená, môžu sa skrútiť, odlúpnuť alebo
úplne spadnúť.

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA
KROK JEDNA – PRÍPRAVA POVRCHU
Rebrík

Podklad musí byť suchý, čistý a bez zvyškov z predchádzajúcich vrstiev tapiet.
2 ľudia

Ak je potrebné odstrániť predchádzajúcu vrstvu taptiet, postupujte podľa pokynov
výrobcu tapety alebo lepidla. Ak je to nutné, utrite povrch mäkkou kefou alebo

Meter

čistou utierkou, aby ste odstránili prach alebo čiastočky nečistôt na stene a prípadné
nerovnosti zarovnajte. Nakoniec utrite teplou vodou pomocou mäkkej utierky.

Stierka

Pred nanesením grafiky nechajte povrch vyschnúť.
Ceruzka

Nôž

Maskovacia páska

KROK DVA - APLIKÁCIA
2 ľudia

Meter

Pred začatím rozviňte všetky pásy a umiestnite ich v správnom
poradí, aby ste sa uistili, že je vzor alebo obrázok kompletný.
Nakoniec očíslujte pásy na zadnej strane, aby ste predišli chybám,
pre ktoré by ste museli opakovať tlač!

Ceruzka

Pri prvom páse je dôležité, aby ste ho umiestnili čo najpresnejšie,
od neho závisí umiestnenie ďaľších pásov.

Rebrík

Pri tlači ponechajte voľné miesto 10 až 20 mm vľavo a vpravo,
aby sa pásy prekrývali.

2 ľudia

10 až 20mm
Stierka

Ceruzka

Maskovacia páska

Na vrchu odstráňte zadnú stran na asi 50 cm, a to po celej šírke
pásu.

Rebrík

Zatláčajte pomocou mäkkej plstený stierky zľava do prava.
Nepoužívajte plastovú stierku alebo iný ostrý alebo tvrdý predmet,
aby nedošlo k poškodeniu.

2 ľudia

Stierka

Nôž

Maskovacia páska

Dávajte pozor, aby ste sa vyhli zvlneniu.
Posúvanie samolepiaceho materiálu je možné, veľmi opatrne se
snažte odstrániť spodnú časť pásu, 50 až 75 cm, a tlačte od stredu
k vonkajším okrajom.

