
Instrukce k instalaci

GlamSatin
The Luminous Wallcovering

1. Příprava zdi

Všechny tapety Glamora musí být instalovány pouze na hladké, rovné, dokonale napenetrované, homogenní bílé
podklady a podle níže uvedených pokynů.

INSTALACE NA NOVOU OMÍTKU

Ujistěte se, že povrch je pevný a suchý a že na něm nejsou plísně ani vlhkost. Naneste extra jemnou bílou
hladkou stěrku na celý povrch pomocí vhodné stěrkové hmoty na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a
zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně
zředěné podle doporučení výrobce. Před pokračováním k dalšímu kroku počkejte, až plocha zaschne.

INSTALACE NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NEBO MÍRNĚ NEROVNÉ POVRCHY

Obruste a odstraňte veškeré povrchové nerovnosti, stejně jako všechny nečistoty či staré oprýskané barvy.
Opatrně očistěte povrch a ujistěte se, že je zcela suchý a rovný. Na povrch naneste extra jemnou hladkou
bílou stěrku na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy
akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před
pokračováním k dalšímu kroku počkejte, až plocha zaschne.

INSTALACE NA KERAMICKÉ POVRCHY

Pečlivě očistěte povrch pomocí vhodných přípravků na keramiku nebo dlaždice a odstraňte veškeré stopy
vodního kamene. Ujistěte se, že stěna je zcela suchá. Naneste tenkou světlou hladkou stěrku na bázi
cementu. Jakmile zaschne, naneste druhou, extra jemnou bílou hladkou stěrku na bázi cementu. Pro
vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve
vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před pokračováním k dalšímu kroku počkejte, až
plocha zaschne.

2. Instalace

Než začnete instalovat tapety Glamora, ujistěte se, že je povrch zcela suchý a má zbytkovou vlhkost RH < 2 %,
neobsahuje nečistoty, stopy po tužce, prach či vlhké skvrny. Jakékoli rohy nebo hrany určené k pokrytí musí být
dokonale rovné či kolmé. Ujistěte se, že v prostoru, kde bude tapeta aplikována, není průvan a že teplota zůstává bez
kolísání mezi 15–35 °C.

1. Vyjměte vše z krabice a zkontrolujte, zda jste obdrželi veškerý materiál potřebný pro instalaci GlamSatin:
specifické lepidlo S, instalační manuál, polohovací diagram.

2. Odstraňte obal a dávejte pozor, abyste nepoškodili tapetu. Přečtěte si dodaný instalační manuál a ujistěte se,
že listy odpovídají schématu umístění.

3. Zřeďte lepidlo S čistou vodou podle pokynů na obalu. Důkladně protřepejte. Nasypte všechen prášek obsažený
v sáčku do vody a pokračujte v míchání. Počkejte 3 minuty. Znovu promíchejte. Produkt je připraven k použití
po 5 minutách.

4. Změřte na stěně šířku prvního listu. Tuto míru si lehce vyznačte na stěně tužkou a ponechte 2cm okraj na levé
straně. Všechny listy jsou číslovány průběžně. Před umístěním prvního listu se pomocí laserové vodováhy nebo
olovnice ujistěte, že je dokonale kolmý k podlaze.

5. Lepidlo naneste na stěnu, vyrovnejte pomocí válečku s krátkým vlasem a štětcem na rohy první nanášenou
tapetu (list č. 1).

6. Začněte umísťovat první tapetu (list č. 1) a ujistěte se, že nahoře je trochu přebytečného materiálu pro
zarovnání nerovností na stropě. Nově pokrytý povrch vyhlaďte čistou plastovou stěrkou od středu k okrajům,
abyste odstranili případné vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo.

www.designovetapety.cz



7. Přiložte další díl tapety (list č. 2) a dokonale jej spasujte se sousedním listem, aniž by se překrývaly. Nově
pokrytý povrch vyhlaďte čistou plastovou stěrkou od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové
bubliny a přebytečné lepidlo.

8. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z tapety, spojů a okolního povrchu pomocí jemné strany vlhké houby
nebo vlhkého hadříku z mikrovlákna (často oplachujte v teplé čisté vodě).
V blízkosti spojů jemně přitlačte tapetu pomocí silikonového válečku.

9. Pokračujte v lepení dalších listů (list č. 3, č. 4, č. 5 atd. až do posledního), přičemž dbejte na to, aby přilnuly ke
stěně a byly dokonale sladěny.

10. Ořízněte okraje nahoře a dole profesionálním řezákem a vytvořte přesný a čistý řez.

3. Upozornění

Před zahájením instalace doporučujeme zhlédnout speciální instalační videotutoriál na stránce designovetapety.cz.

Aby bylo zajištěno řádné vysychání zakrytých stěn, je třeba udržovat konstantní teplotu mezi 15–35 °C a zamezit
průvanu po dobu 24/36 hodin po instalaci.

Tapety GlamSatin jsou vyrobeny z přírodních vláken a výslednou přítomnost drobných nerovností je třeba považovat
za nedílnou součást jejich estetického výrazu.

Instalací tapety se rozumí, že se uživatel seznámil s obsahem této příručky a potvrdil a akceptoval jej.

4. Varování

Jakékoliv nesrovnalosti a/nebo vady zakoupeného produktu musí být písemně nahlášeny společnosti
F.A.R. LINE, spol. s r.o. do osmi dnů od obdržení objednávky. V každém případě je povinností zákazníka před samotnou
instalací materiálu zkontrolovat a nahlásit případné nesrovnalosti/závady zboží. Nedodržení výše uvedených
podmínek má za následek ztrátu záruky na vady prodaného zboží.
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