INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET SUCHOŚCIERALNYCH ERASE
1. Przed i w trakcie instalacji, temperatura otoczenia i ścian musi wynosić powyżej 18 stopni C, a wilgotność ścian poniżej 5%.
2. Ściany muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, gładkie, jednobarwne (najlepszym podłożem jest twarda masa szpachlowa np. gładź gipsowa). Stare farby i
napisy wykonane flamastrem muszą zostać usunięte, a podłoże wyrównane, wygładzone i nie falujące.
3. Do napraw i równania ścian należy używać szarego gipsu. Zabrania się stosować miękkich mas szpachlowych zawierających akryl, ponieważ wchodzi w reakcje
z gruntem i klejem.
4. Należy używać specjalistycznych narzędzi: noża ze stopką, szpachli teflonowych, metalowej listwy oraz klasycznego, dobrej jakości noża tapeciarskiego.
Dodatkowo niezbędny jest pędzel ławkowiec do zagruntowania ścian, wałek szorstkowłosy do nanoszenia kleju oraz pojemnik z czystą wodą + gąbka.
5. Technika montażu:
•
przed montażem sprawdzić czy kolor i wzór tapety jest właściwy
•
poukładać rolki kolejno wg kolejności numerów
•
rozwinąć rolkę i odciąć konieczną ilość odcinków/brytów tapety
•
sprawdzić czy wszystkie odcinki tapety są wolne od wad
•
pocięte odcinki tapet opisujemy odpowiednio miękkim ołówkiem (nigdy piórem czy flamastrem), w kolejności, w jakiej były odcinane
•
zalecamy montaż tapet w poziomie, aby wyeliminować połączenia tapet w obszarze pisania
•
w przypadku aplikacji na całą ścianę zaleca się, aby pierwszy pas o pełnej szerokości był wycentrowany na ścianie w najbardziej prawdopodobnym
obszarze pisania
•
pierwszy odcinek przykleić wzdłuż poziomej linii narysowanej na ścianie lub zaznaczonej laserem
•
klejem pokryć tylko ścianę, klej równomiernie nanieść na powierzchnię nie większą niż szerokość dwóch brytów
•
wygładzić okleinę plastikową szpachlą pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami
•
następnie montujemy kolejne bryty (odcinki) tapety, zachowując ich kolejność
6. Bryty tapety przykleić na zakład do 5 cm, a następnie przeciąć tapetę ̨ specjalnym nożem ze stopką, naciskając z taką siłą, aby przeciąć dwie warstwy tapety i nie
uszkodzić ściany pod spodem. Wierzchni pasek tapety odpada, natomiast spodni należy delikatnie wyjąć, sprawdzić ilość kleju, a następnie wygładzić połączenie
przy użyciu plastikowej szpachli owiniętej miękką bawełnianą ściereczką, pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami.
7. Materiał powinien być wolny od wszelkich zanieczyszczeń i ścierności, które mogą go uszkodzić lub zarysować. Wszelkie obce cząsteczki znajdujące się z tyłu
tapety muszą zostać usunięte przed instalacją.
8. Wszelkie zabrudzenia powstałe na okleinie podczas montażu należy niezwłocznie usunąć – umyć ciepłą wodą.
9. Po przyklejeniu każdego brytu, sprawdzić jakość i stan materiału. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy bezzwłocznie wstrzymać montaż i
powiadomić dostawcę.
UWAGA!
Nie wolno zaginać tapety! Powierzchnia do pisania może zostać uszkodzona przez narzędzia o ostrych lub ostrych krawędziach. Jeśli powierzchnia jest porysowana,
pozostałości markera mogą gromadzić się w tym otworze i pozostawiać trwałe oznaczenie. Nie używać szorstkich produktów czyszczących, ani brudnej wody.
często wymieniać wodę. Wysuszyć za pomocą czystego, miękkiego ręcznika.
POLECANA CHEMIA
Grunt Super Vesstige
Klej Vesstige Heavy
CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Oczyścić tapetę miękką ściereczką z płynem Expo Cleaner, a następnie osuszyć ręcznikiem. Tą samą czynność powtórzyć używając czystej wody.
MARKERY
Zalecamy stosowanie markerów Expo Bold Color lub markerów przeznaczonych do tablic suchościeralnych.
CODZIENNE CZYSZCZENIE
Do ścierania na sucho zalecane jest używać czystej ściereczki z mikro włókna. Aby uniknąć pozostawiania śladów na powierzchni tapety, należy często zmieniać
lub prać ściereczkę. W celu oczyszczenia resztek śladów markera, użyć roztworu do czyszczenia suchych ściereczek Expo i miękkiego ręcznika.
V Erase Projection z uwagi na matową strukturę wymaga częstszego zastosowania płynu Expro Cleaner.
DŁUGOTERMINOWY OKRES UŻYTKOWANIA
Regularnie czyścić całą powierzchnię, aby zapewnić najwyższą wydajność oraz nieskazitelny wygląd produktu w długim okresie.
UWAGA!
Nie wolno używać żrących środków czyszczących, gąbek z twardymi plastikowymi lub ostrymi krawędziami, a także ostrych narzędzi!
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