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Σημείωση: λόγω της διαδικασίας στεγνώματος της κόλλας, δεν συνιστάται η χρήση ταπετσαρίας σε χώρους με πολύ

χαμηλή υγρασία και θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C.

Η ιδανική θερμοκρασία για τοποθέτηση και στέγνωμα ταπετσαρίας είναι μεταξύ 18 - 21°C.

Θα χρειαστείτε

Μη-υφασμένες ταπετσαρίες - εφαρμογή

Πριν αρχίσετε

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Κόλλα ταπετσαρίας

1 λίτρο κρύο νερό

Δοχείο για να ετοιμάσετε την κόλλα

Μολύβι και χαρτοταινία

Ψαλίδι

Εργαλεία μέτρησης (χάρακα, μεζούρα, κλπ)

Αλφάδι

Πινέλο για την κόλλα

Πινέλο και ρολό για την ταπετσαρία

Μαχαίρι ή κοπίδι

Σφουγγάρι ή μαλακό πανί
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Προετοιμάστε τον τοίχο. Η επιφάνεια του τοίχου πρέπει να είναι

καθαρή, στεγνή και να μην έχει καθόλου έλαια ή λιπαρότητα. Οι μη-

υφασμένες ταπετσαρίες καλύπτουν τις μικρές ατέλειες, αλλά σε

περίπτωση μεγάλης φθοράς πρέπει ο τοίχος να έχει στοκαριστεί. Σε

περίπτωση που το χρώμα του τοίχου έχει μεγάλη αντίθεση με το

χρώμα της ταπετσαρίας, συνιστάται να καλυφθεί με κάποιο φωτεινό

χρώμα για καλύτερη απεικόνιση της ταπετσαρίας. Πριν εφαρμόσετε,

βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει εντελώς τυχόν υπολλείματα από

προηγούμενη ταπετσαρία.

Κόψτε το ρολό της ταπετσαρίας κατά μήκος της διακεκομμένης

γραμμής.

Ξετυλίξτε τα κομμάτια της ταπετσαρίας στη σωστή σειρά και ελέγξτε

ότι το μοτίβο είναι σωστό και ότι οι άκρες των κομματιών

συμπίπτουν. Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε μαζί μας για

την αντικατάσταση του ρολού.

Ετοιμάστε την κόλλα. Ανακατέψτε ένα σακουλάκι (50γραμμάρια)

σκόνης σε ένα λίτρο κρύο νερό και περιμένετε 15 λεπτά. Μετά από

15 λεπτά ανακινήστε καλά την κόλλα. Τώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε

την εφαρμογή.

Χρησιμοποιώντας αλφάδι και χάρακα, σημαδέψτε στον επιθυμητό τοίχο ίσες κάθετες γραμμές ανά 50 εκτατοστά, πάνω στις

οποίες θα τοποθετήσετε τα κομμάτια της ταπετσαρίας.

Εάν υπάρχει παράθυρο στον τοίχο, για μεγαλύτερη ευκολία, ξεκινήστε κοντά σε αυτό και προχωρήστε προς τον τοίχο.

Εφαρμόστε την κόλλα που ετοιμάσατε στην επιφάνεια του τοίχου, στην πρώτη περιοχή του τοίχου που έχετε χαράξει με το

μολύβι (αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του κομματιού της ταπετσαρίας). Απλώστε μια μικρή στρώση

χρησιμοποιώντας ένα πινέλο. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της κόλλας δεν είναι πολύ χονδρή και είναι ομοιογενής. Μην

εφαρμόσετε κόλλα απευθείας στα φύλλα της ταπετσαρίας.

Πάρτε το πρώτο κομμάτι ταπετσαρίας. Βρείτε την αρχή και βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε από το σωστό κομμάτι σύμφωνα με το

μοτίβο. Τυλίξτε το ξανά ξεκινώντας από το κάτω μέρος (με το σχέδιο προς τα μέσα) ή διπλώστε το πάλι απαλά για να

αποφύγετε τους λεκέδες.

Τοποθετήστε το πάνω μέρος του κομματιού στο κατάλληλο σημείο και στο σωστό ύψος σε ένα μέρος του τοίχου όπου έχετε

εφαρμόσει κόλλα, και ξετυλίξτε το ρολό προς τα κάτω, κολλώντας το ομαλά στην επιφάνεια του τοίχου.

Ελέξτε ότι το πρώτο κομμάτι έχει τοποθετηθεί ίσα ανάμεσα στις γραμμές που έχετε χαράξει. Αν όχι, μετακινήστε απαλά το

κομμάτι ώστε να έρθει στα ίσα.

Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, εξομαλύνετε την επιφάνεια της ταπετσαρίας κάνοντας κυκλικές κινήσεις, αφαιρώντας τυχόν

ατέλειες και φουσκάλες αέρα. Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με την κόλλα το πινέλο.
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Βεβαιωθείτε εκ νέου ότι η ταπετσαρία έχει κολλήσει σωστά σε όλη την επιφάνεια του τοίχου, ότι τα κομμάτια έχουν

τοποθετηθεί ίσια και ότι το μοτίβο της ταπετσαρίας είναι σωστό. Για να ελέγξετε ότι η τοποθέτηση έχει γίνει σωστά,

παρατηρήστε την ταπετσαρία από απόσταση περίπου 1-2 μέτρων. Εάν παρατηρήσετε αποκλίσεις σε κάποιο κομμάτι,

μετακινήστε το απαλά ώστε να ευθυγραμμιστεί, πριν στεγνώσει εντελώς η κόλλα.

Χρησιμοποιώντας ένα ρολό τοίχου, εξολαμύνετε την επιφάνεια εκ νέου. Μπορεί να υπάρχουν τυχόν μερικές φουσκάλες

αέρα κάτω από την ταπετσαρία, οι οποίες όμως θα εξαφανιστούν μετά από 2-3 ημέρες.

Φροντίστε ότι η θερμοκρασία του χώρου είναι πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου και ότι ο χώρος αερίζεται σωστά.

Μην προσπαθήσετε να "επιταχύνετε" το στέγνωμα της ταπετσαρίας χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρες.

Φροντίστε να αποφύγετε υπερβολική θέρμανση της ταπετσαρίας, ειδικά εάν η ταπετσαρία έχει τοποθετηθεί κοντά σε

σόμπες, τζάκια ή καλοριφέρ.
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Μετά την εφαρμογή

Επαναλάβετε τα βήματα για τα υπόλοιπα κομμάτια της ταπετσαρίας. Φροντίστε ότι οι άκρες του μοτίβου συμπίπτουν.

Η περίσσια κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί. Προσοχή - το τρίψιμο με σκληρό σφουγγάρι μπορεί

να προκαλλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταπετσαρίας και να αλλοιώσει το σχέδιο ή τα χρώματα.

Όταν τελειώσετε την εφαρμογή των κομματιών της ταπετσαρίας και έχετε εξομαλύνει την επιφάνεια τους, κόψτε τα

τμήματα που περισσέυουν με ένα μαχαίρι ή κοπίδι, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών περιθωρίων. Φροντίστε ότι το

μαχαίρι είναι καθαρό και αιχμηρό. Η χρήση ενός φθαρμένου μαχαιριού ή κοπιδιού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην

ταπετσαρία.
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