
Instrukce k instalaci

GlamFusion
The Waterproof Wallcovering

1. Příprava zdi

Tapeta GlamFusion® musí být aplikována na hladké, rovné a bílé povrchy. Naneste akrylový vodou ředitelný
nátěr podle pokynů výrobce. Před instalací GlamFusion® počkejte, než uplyne uvedená doba schnutí.

Pokud pracujete na keramickém povrchu, musí se zbrousit pomocí jemného brusného papíru a podruhé
pomocí extra jemného smirkového papíru. Naneste první vrstvu bílé stěrkové malty s jemnou strukturou
(např. MAPEI PLANITOP 200 v bílé barvě) a nechte zaschnout. Naneste druhou vrstvu bílé extra jemné
stěrkové malty (např. bílá MAPEI PLANITOP 560) a nechte zaschnout. Naneste akrylový základní nátěr a poté
začněte s instalací GlamFusion®.

Při práci se stávající omítkou nebo mírně nerovnými povrchy je nutné je obrousit jemnozrnným brusným
papírem. Naneste vrstvu bílé stěrkové malty s extra jemnou strukturou (např. bílá MAPEI PLANITOP 560)
a nechte zaschnout. Naneste akrylový základní nátěr a poté začněte s instalací GlamFusion®.
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2. Instalace

Instalace tapety GlamFusion® v suchých prostorách:
1) Jednotlivé listy tapet jsou očíslovány v pořadí aplikace. Začněte nanášet první list a dbejte na to, aby
aplikace byla dokonale kolmá k podlaze. Používejte laserovou vodováhu nebo olovnici.
2) Lepidlo Adhesive Pro je připraveno k přímému použití. Naneste lepidlo pomocí vlněného válečku
s krátkým vlasem. Lepidlem pokryjte celou plochu tapety i s 10cm přesahem (směrem k druhému listu).
3) Při lepení prvního listu ponechte jeho horní okraj volný, aby se vyrovnaly případné nerovné oblasti stěny.
4) Pomocí silikonového válečku přitlačte okraje tapety ke stěně a ujistěte se, že švy mezi listy dobře přilnou.
Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z GlamFusion® pomocí vlhké houby (houbu často oplachujte
vlažnou vodou).
5) Nalepte zbývající listy a ujistěte se, že vzor mezi nimi dokonale pasuje. K odstranění přebytečné tapety
použijte profesionální řezačku.
6) Tapeta je určena k okamžitému použití v suchých prostorách.

Instalace GlamFusion® ve vlhkých nebo částečně vlhkých prostorách:
1) Jednotlivé listy tapety jsou očíslovány v pořadí aplikace. Začněte nanášet první list, přičemž pomocí
laserové vodováhy nebo olovnice zkontrolujte, zda je dokonale kolmý k podlaze.
2) Lepidlo GlamFusion® Adhesive Aqua je připraveno k přímému použití. Naneste lepidlo pomocí ozubené (1
mm) špachtle. Aplikujte první list tapety s přesahem 10 cm ven (směrem k druhému listu).
3) Při lepení prvního listu ponechte jeho horní okraj volný, aby se vyrovnaly případné nerovné oblasti stěny.
4) Pomocí silikonového válečku přitiskněte okraje tapety ke stěně a ujistěte se, že švy mezi dvěma listy k
sobě dobře přilnou. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z GlamFusion® pomocí vlhké houby s bělidlem či
mýdlem na bázi amonia.
5) Nalepte zbývající listy a ujistěte se, že vzor mezi nimi dokonale pasuje. K odstranění přebytečného
materiálu použijte profesionální řezačku.
6) Jakmile jsou všechny listy na svém místě, musíte utěsnit spodní okraj. Umístěte maskovací pásku podél
stěny 2 mm od podlahy nebo sprchové základny a podél podlahy a také 2 mm od stěny. Naneste proužek
GlamFusion® Sealant na nezakrytou plochu (obr. A). Ujistěte se, že dobře přilne (obr. B), a okamžitě pásku
odstraňte (obr. C). Stejným způsobem utěsněte oblasti, kde je třeba GlamFusion® řezat, tj. prostor pro
vodovodní baterie, sprchové hlavice atp. (obr. D)"
7) Prostor je připraven k použití po 48 hodinách.
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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.


