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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ХАРТИЕНИ ФОТОТАПЕТИ
Преди да започнете
• Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да започнете да инсталирате вашият
фототапет.
• Моля, проверете фототапета внимателно преди да продължите. Ако забележите някакви
дефекти моля, спрете и се свържете с нас веднага.
• Препоръчваме двама души да инсталират този фототапет, за за постигането на най-добри
резултати.
• Да не се изрязва, преди да инсталирате.
• Уверете се, стената е добре подготвени, преди да започне инсталацията си
ВАЖНО - Ако вашият стени са прясно боядисани, изчакайте 2 - 3 седмици преди монтажа на
фототапета
СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА НА СТЕНАТА
Правилната подготовка на стената ви е от
решаващо значение!
Премахнете всички видими дефекти,
изгладете неравностите и дупките.
Ако е възможно, премахване на всички
ключове, осветителни тела и други.
Премахнете всяка мръсотия, косми, прах
или остатъци от стари тапети със суха кърпа
или парцал.
СТЪПКА 2: ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Разопаковайте.
Виж за номер на панела на гърба на всеки
един. Панел # 1 е първия панел в ляво.
Развийте всички панели и ги положете на
пода, отпечатаната страна, обърната към
тавана.
Ако сте закупили фототапет, който е помалък от размера на стената, вземете
размерите на стената ви, за да центрирате.
СТЪПКА 3: ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЪРВИ
ПАНЕЛ
Използвайте тапетно лепило.
Подгответе лепилото според инструкциите
на производителя
Поставете панела на чиста повърхност.
Нанесете лепилото на тънък слой на
обратната страна на печата.
Пренесете панела към стената. Изкарвайте
въздушните мехурчета с помощта на валяк
или мека кърпа.

СТЪПКА 4: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАНЕЛИ
Повторете стъпка 3.
Започнете, като изравнявате пенел # 2 към
панела # 1. Просто се придържаме панела
срещу ръба на първата, чрез съчетаване на
модела на изображението (застъпват се 0.5
см за улесняване на инсталацията).
Следвайте СТЪПКА 3 по-горе.
Повторете същия процес да се прилагат
всички допълнителни панели.
СТЪПКА 5: ИЗРЯЗВАНЕ
След като са инсталирани всички панели,
БАВНО отрежете, ако е необходимо с
макетен нож. Следвайте ръбовете на
вашата стена или таван, за да го направите.

