
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a aplica tapetul autoadeziv pe perete. 

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE: Inspectați fiecare rolă pentru orice defect de imprimare posibil și asigurați-vă că rolele au același număr de tiraj/lot pentru 
potrivirea exactă a culorilor înainte de tăiere și lipire. 

INSTRUMENTE NECESARE: Ruletă de măsură · Nivelă · Riglă de oțel sau margine dreaptă · Lamă/cutter · Creion · Netezitor de plastic 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI: Pentru cele mai bune rezultate, curățați, uscați și neteziți toate suprafețele. Produsul nu va adera pe suprafețele 
necurate sau texturate. Lăsați suprafețele nou vopsite să se întărească complet timp de minim 4 săptămâni înainte de a aplica acest tapet peel & 
stick. 

MONTAJ (AJUTA SĂ FIȚI DOI OAMENI): 

1. Pre-tăiati foile/benzi la înălțimea peretelui, lăsați un 1-2 cm suplimentar în partea de sus și de jos pentru tăiere. Asigurați-vă că aliniați 
designul la bandă înainte de a tăia și lipi fiecare foaie. Tăiați și lipiți produsul cu un cuțit ascuțit/cutter, schimbând des lama pentru a ajuta la 
menținerea unei tăieturi netede și curate. Numerotați partea din spate a fiecărei foi/benzi pe măsură ce mergeți pentru a vă păstra designul în 
ordinea corectă.  

 

 

 

2. Începând din partea stângă a peretelui, măsurați din colț lățimea hârtiei și marcați ușor peretele cu un creion. Folosind nivelul tău, trage 
o linie dreaptă în jos. Acesta este ghidul pentru prima bandă și este foarte important ca aceasta să fie o linie dreaptă, verticală. 

3. Dezlipiți aproximativ 25 cm până la 50 cm din spate, de partea de sus a hârtiei. Lipiți banda/foaia în partea de sus a peretelui, permițând 
un pic de foaie in exces să se suprapună pe tavan, exces care va fi tăiat mai târziu. Aliniați partea dreaptă a benzii la marcaj și apăsați ușor 
marginea de perete de-a lungul semnului. Puteți repoziționa dacă este necesar pentru a asigura o buna aliniere vertical. 



4. Lucrând de sus în jos, trageți spatele în timp ce apăsați uniform banda/foaia pe perete câțiva centimetri la un moment. Aveți grijă să nu 
trageți sau să întindeți materialul, altfel modelul nu se va alinia. Pentru cele mai bune rezultate, rugați o persoană să ghideze hârtia în partea de 
sus și de-a lungul cusăturii, în timp ce o altă persoană ține marginea opusă departe de perete până când cusăturile sunt aliniate. 

5. Folosind un dispozitiv de netezire din plastic, mergeți în jos pe bandă într-o mișcare înainte și înapoi, netezind materialul pe perete și 
împingând orice bule de aer (întoarceți-le de la centru până la marginea benzii). Trebuie aplicată presiune fermă pentru a asigura eliminarea 
bulelor de aer și aderarea corectă a tapetului de perete.  

Notă: Dacă bulele reapar, rezolvați-le aplicând o presiune fermă cu un burete plin. 

6. Tăiați excesul de material la tavan și plintă cu o margine dreaptă și un cutter/lama ascuțita. 
7. Repetați procedura aliniind următoarea bandă/foaie la marginea dreaptă a benzii anterioare.  

Sfat profesionist: în unele cazuri și pentru unele modele, poate doriți să încercați să suprapuneți fiecare bandă cât de puțin (1/16 de inch / 0,15 
mm). Asigurați-vă că modelul se aliniază perfect atunci când faceți acest lucru. Iatr apoi cu un cutter/lama bine ascutita taiata ambele foi si 
dezlipiti restul in exces. 

CURĂȚARE: Tapetul autoadeziv este lavabil și poate fi curățat folosind un detergent ușor și un burete sau o cârpă umedă. 

REPOZIȚIONARE SAU DEMONTARE: Începeți de la colțurile de sus, trăgând ușor în jos ferm, uniform și lent, lucrând paralel cu suprafața. Aveți 
grijă să nu întindeți prea mult materialul. Nu permiteți suprafețelor adezive să intre în contact una cu cealaltă, deoarece sunt foarte greu de 
separat fără a fi deteriorate. 

PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE: Aplicați tapetul autoadeziv pe suprafețe netede și curate. NU aplicați pe pereți proaspăt vopsiți sau 
tapetați (lasați vopseaua sau tapetul să se usuce cel puțin 4 săptămâni inainte de aplicare). NU se aplica pe mobilier lacuit. Decolorarea 
mobilierului expus la lumina soarelui nu are legătură cu utilizarea produsului nostru. Poate să nu funcționeze pe suprafețe cu textura puternică. 
Testați într-o zonă discretă înainte de a aplica pe tapet sau pe alte suprafețe delicate.  


