
Instrukce k instalaci

GlamTrace
The Nonwoven Wallpaper

1. Příprava zdi

"Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamTrace 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 GlamTrace, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru."
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2. Instalace

Všechny role jsou postupně očíslovány, instalaci začněte od druhé role. Pomocí laserové vodováhy nebo
olovnice se ujistěte, že aplikace je dokonale kolmá k podlaze.

Pomocí válečku se středními štětinami a šikmého štětce naneste lepidlo na povrch stěny, kde bude
instalována první tapeta (druhá role). Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z tapety, ze spár a z okolního
povrchu hladkou stranou vlhké houby nebo vlhkým hadříkem (často je oplachujte v čisté vlažné vodě).

Při instalaci první tapety (druhé role) ponechte na horní hraně více materiálu, aby se vyrovnaly případné
nerovnosti stěny.

Nainstalujte následující role (č. 1, č. 3, č. 4, č. 5 atd. až po poslední) a ujistěte se, že do sebe dokonale
zapadají a na stěně drží.

V rozích tapetu odřízněte a začněte lepit tapetu na další stěnu, přičemž opět pomocí olovnice zajistěte její
kolmé umístění.

3. Upozornění

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.


