
Подгответе си:
Лепило за тапети
1 литър студена вода
Съд за разбъркване на лепилото
Молив и хартиено тиксо
Ножици
Уред за измерване (рулетка, шивашки метър)
Нивелир
Четка за лепилото
Четка и/или валяк за тапета
Макетен нож
Мека гъба или кърпа

Преди да започнете:
Подгответе стената. Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без мазни петна.
Флизелиновите тапети замаскират дребни несъвършенства по стената, но ако има
дълбоки вдлъбнатини, то те следва да бъдат запълнени преди да залепите тапетите.
Премахнете всякакви следи от предишни тапети, ако има такива.
Отрежете ролката тапет по пунктирната линия.
Разгънете ролката и проверете за евентуални дефекти по принта, както и дали
краищата на всяка ролка съвпадат и могат да се застъпят. Ако откриете нередности, 
моля, свържете се с нас, за да подменим ролката.
Подгответе лепилото. Разтворете една торбичка лепило (50гр) в 1 литър студена вода и
разбъркайте добре. Изчакайте 15 минути и след това разбъркайте отново. Лепилото е
готово за нанасяне на стената.

Забележка: Поради спецификата на съхнене на лепилото, не се препоръчва лепенето на
флизелинови тапети в помещения с температура на въздуха под 10 градуса. Оптималната
температура за лепене и съхнене на тапетите е между 18 и 21 градуса.

 
Лепене на флизелинови тапети:

Използвайки нивелир и рулетка, маркирайте еднакви вертикални линии с ширина
50см на желания фрагмент от стената, върху който ще поставите тапетите.
Ако на стената има прозорец, за Ваше удобство, започнете от него и се движете в
посока към края на стената.
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Нанесете лепилото върху тази част от стената, върху която ще поставите първата ролка
(възможно е да излезете от очертаните 50см, което не е проблем). Нанесете тънък слой
лепило върху стената с четка. Внимавайте слоят лепило да не е прекалено дебел и
сместа да е хомогенна. Не нанасяйте лепило върху тапета!
Вземете първата ролка, уверете се, че е правилната и къде се намира началото на
принта и започнете залепяне в горната част на стената, като внимателно разгъвате
надолу, заглаждайки със суха четка или кърпа, за да прилепне, но без да допирате
принтираната страна на ролката към мократа стена.
Уверете се, че първата ролка е залепена точно по предварително разчертаните
вертикали и ако не е, леко я плъзнете, за да влезе в рамките.
Отново с помощта на четка или кърпа загладете ако има неравности или балончета
въздух, чрез кръгови движения от средата на платното към края, започвайки от
горната част.
Продължете същата процедура и с останалите ролки тапет, като внимавате края на
всяка ролка да застъпва точно началото на другата.
Ако има излишно лепило, то може да бъде премахнато с мека, навлажнена кърпа.
Внимавайте да не търкате прекалено силно върху тапета, за да не нарушите целостта
на принта. 
Когато приключите с лепенето на ролките, изрежете излишните части с макетен нож.
Използвайте чист и остър нож.

Отдалечете се на 1-2 метра от стената и се уверете, че всички части са поставени точно
и няма неравности или размествания. Ако откриете дребен дефект, то той може да
бъде отстранен скоро след залепване чрез леко плъзване на ролката, за да се застъпят
частите идеално.
Използвайки валяк за боядисване, отново минете през цялата стена. Дори и да има
малки балончета, които не можете да отстраните, те ще изчезнат след няколко дни.
Не забравяйте да поддържате температурата в стаята над 10 градуса и да държите
проветриво.
Не използвайте никакви устройства, за да забързате изсъхването на лепилото.
Отдалечете всички източници на топлина, разположени непосредствено до стената.

След лепене:

Забележка: Имайте предвид, че всяка ролка тапет може да бъде върната или заменена, преди
да сте започнали процеса на лепене. GRANDecor не носи отговорност за несполучлив монтаж.


