INSTRUKCJA NANOSZENIA TAPET I BORDERÓW TYPU "PREPASTED"
Tapety i bordery powinny być przyklejane na czystą, gładką, pomalowaną ścianę. Optymalnie
byłoby, gdyby ściana została zagruntowana przed tapetowaniem.
1. Będą Ci potrzebne:

2. Zaznacz na ścianie ołówkiem pionową linię, do której będzie przylegała tapeta/border. Pamiętaj,
aby przy wyznaczaniu linii użyć poziomicy, by linia była idealnie prosta. Jest to szczególnie istotne
przy tapetach w pasy.
3. Napełnij pojemnik w 2/3 czystą wodą o temperaturze pokojowej.
4. Przytnij odpowiedni kawałek tapety, zostawiając zapas ok. 6 cm do ewentualnego wyrównywania
na końcach. Zwiń docięty pas od dołu do góry, posmarowaną stroną na zewnątrz (nie powinieneś
widzieć wzoru).
4. Zanurz pas w wodzie (docięty kawałek), tak aby cała powierzchnia została zmoczona – nie dłużej
niż przez 5-10 sekund. Ten czas powinien wystarczyć do aktywowania pasty/kleju, którym tapeta
została wstępnie posmarowana.
5. Po wyjęciu z wody rozłóż pas na stole (lub innej czystej powierzchni)
wzorem do dołu, po czym oba brzegi tapety złóż stroną z pastą do środka
(jak na rysunku). Postaraj się nie zagiąć miejsc złożenia tapety. Pozostaw
tapetę na ok. 3 minuty. Dzięki temu pasta aktywuje się do końca, a papier
lekko rozciągnie i naprostuje się.
6. Zaczynając od góry, nanoś tapetę na wcześniej przygotowaną
powierzchnię (zaznaczoną linią, do której będzie przylegał
border/tapeta). Pozwól tapecie nieco nachodzić na sufit.

Użyj gąbki, wałka do tapet lub innego odpowiedniego narzędzia by docisnąć tapetę do ściany,
wyrównać powierzchnię i zapewnić właściwe przyleganie tapety/borderu. Pamiętaj, aby nie
dopuścić do wyschnięcia brzegów.
NIGDY NIE NACIĄGAJ TAPETY! NACIĄGNIĘTA TAPETA PO WYSCHNIĘCIU "ZEJDZIE" SIĘ,
POZOSTAWIAJĄC SZPARY MIĘDZY PASAMI.
Po naniesieniu całego pasa wyrównaj tapetę na górze, odcinając zapas ostrym nożykiem.

Na tapetach z wzorami, których równe ułożenie mogłoby sprawiać pewien problem, naniesione
zostały punkty styku "easy-match". Dzięki nim bez problemu można dopasować odpowiednio
docięte kawałki tapety, tak by otrzymać idealny rezultat. Oznaczenia te wystarczy zetrzeć mokrą
gąbką.

Kolejne pasy tapety kładź "na styk", tak, by nie zachodziły na siebie.
Powierzchnia produktu może być czyszczona przy użyciu ciepłej wody i miękkiej gąbki z łagodnym
mydłem.
Produkt może być łatwo usunięty ze ściany bez użycia specjalnych narzędzi albo chemikaliów.
Wystarczy chwycić za róg tapety i ciągnąć wzdłuż ściany aż do całkowitego usunięcia. Na
powierzchni pozostanie „pasta”, którą należy usunąć przy pomocy czystej, ciepłej wody i gąbki.

