
Instrukce k instalaci

GlamPure
The Organic Wallcovering

1. Příprava zdi

"Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamPure aplikována, je dokonale
hladký, rovný a bílý. Ujistěte se, že stěny, které chcete zakrýt, jsou bez jakýchkoliv stop nečistot, prachu,
povrchových nerovností a vlhkosti.

V případě aplikace na nově nanesenou omítku:
Odstraňte případné nerovnosti povrchu pomocí ocelové špachtle nebo jemnozrnného brusného papíru.
Je-li to nutné, naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.

V případě instalace na stávající omítku nebo mírně nepravidelný podklad:
Obruste a odstraňte materiál, který se odlupuje. Naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.
Naneste vodou ředitelný bílý akrylový základní nátěr zředěný podle doporučení výrobce. Než přistoupíte
k instalaci GlamPure, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru.
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2. Instalace

Pro instalaci tapet GlamPure se doporučuje používat pouze lepidlo Adhesive Pure. Glamora nenese
odpovědnost za škody způsobené použitím jiných produktů, než které jsou doporučeny v tomto návodu
k použití.

Všechny listy jsou postupně očíslovány, instalaci začněte od první role. Pomocí laserové vodováhy nebo
olovnice se ujistěte, že aplikace je dokonale kolmá k podlaze. Během aplikace postupujte podle dodaného
instalačního schématu pro dosažení odpovídajícího vzoru.

Za stálého míchání rozpusťte Adhesive Pure v teplé vodě, dokud nevznikne hladká pasta bez hrudek. Nechte
odstát asi 40–60 minut a poté znovu promíchejte. Přeskočení tohoto kroku by mohlo způsobit smrštění listů
a výsledkem by mohly být viditelné spoje. Pomocí válečku se středním vlasem nebo rohového štětce
naneste lepidlo přímo na stěnu o ploše odpovídající instalovanému listu. Dále pokračujte instalací ostatních
listů. Ujistěte se, že lepidlo nevytéká mezi spoji. Pokud vyteče, neodstraňujte ho – po zaschnutí Adhesive
Pure nezanechává stopy.

Při instalaci prvního listu se ujistěte, že je na horní straně vždy dostatek materiálu pro případný ořez u
nerovných stěn. Z tohoto důvodu jsou tapety navrženy s rezervou 10 cm. List během aplikace neskládejte,
nenatahujte ani netahejte. Během nanášení každý list srolujte na sebe a rozviňte jej jemným vedením rukou
shora dolů. List dokonale přitlačte ke zdi. Nově pokrytý povrch vyhlaďte rukou od středu k okrajům, abyste
odstranili případné vzduchové bubliny (nepoužívejte špachtli). Přejeďte švy válečkem na spoje. Pokračujte
v lepení dalších listů.

Ořízněte okraje nahoře a dole profesionálním řezákem a vytvořte přesný a čistý řez. V rozích tapetu ořízněte
a začněte lepit listy na další stěnu. Pomocí laserové vodováhy nebo olovnice se ujistěte, že aplikace je
dokonale kolmá k podlaze.
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3. Upozornění
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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.

VAROVÁNÍ:
- Před zahájením instalace doporučujeme zhlédnout příslušný videotutoriál:
www.designovetapety.cz/cz/materialy
- Tapety GlamPure jsou vyrobeny výhradně z přírodních vláken a je třeba vzít v úvahu přítomnost malých
nepravidelností, které jsou nedílnou součástí jejich estetického výrazu.


