INSTRUCȚIUNI DETALIATE PENTRU LIPIREA TAPETELOR
BIMAGO
De ce veți avea nevoie?
1. Adeziv pentru tapet
2. 1 litru de apă rece
3. Găleată pentru pregătirea adezivului
4. Creion și bandă adezivă din hârtie
5. Foarfecă
6. Instrument pentru măsurare (liniar, metru ...)
7. Boloboc ( poate fi înlocuit de o foarfecă legată de sfoară)
8. Perie pentru adeziv
9. Pensulă și rolă pentru tapet
10. Cuțit
11. Burete sau o bucată de material moale

Înainte de a începe..
1. Pregătiți peretele:
Suprafața peretelui trebuie să fie curată, uscată și fără urme de grăsime. Tapetele de
tip Vlies, maschează mici defecte, dar dacă este vorba despre crăpături, sau defecte
mai adânci ale pereților, acestea trebuie astupate și remediate înainte de lipirea
tapetului.
Dacă peretele este zugrăvit în culori contrastante, recomandăm acoperirea lor cu o
nuanță deschisă.
Dacă a mai fost lipit tapet pe acest perete, înainte de aplicare, îndepărtați toate
reziduurile existente de la teptul anterior.
2. Decupați rolele de tapet de-a lungul liniei punctate.
3. Desfaceți rolele în ordinea corectă și verificați modelul tapetului.
Dacă marginile la îmbinarea modelului se potrivesc și se completează reciproc, totul
este în regulă. Dacă, în schimb, remarcați o problemă, vă rugăm să ne contactați.
4. Pregătiți adezivul. Dacă folosiți adezivul Bimago achiziționat tot de pe site-ul nostru
GLIX.ro: Amestecați
Conținutul unui săculeț (50 g) cu 1 litru de apă rece și așteptați 15 minute. După 15
minute, mai amestecați odată în pasta formată. Acum puteți începe să lipiți.

Notă: Pentru procesul corect de uscare a adezivului – nu recomandăm tapetarea în
încăperi cu grad de umiditate ridicată și temperaturi ale aerului sub 10°C. Temperatura
optimă a încăperii pentru tapetare și uscarea corectă este de 18°C-21°C.

Tapetul de tip Vlies – aplicarea:
1. Cu ajutorul bolobocului și a liniarului, marcați peretele ales din 50 în 50 cm, linii
verticale, în funcție de care veți așeza benzile de tapet.
2. Dacă pe peretele ales, există un geam, pentru a vă fi mai comod, începeți
măsurarea și aplicarea de la geam către marginile peretelui.
3. Aplicați adezivul pregătit pe suprafața peretelui, unde urmează să lipiți prima
centură de tapet
(suprafața pe care aplicați adezivul, poate fi, un pic mai lată decât este centura în
sine). Aplicați un strat subțire de adeziv cu ajutorul pensulei. Aveți grijă ca stratul de
adeziv să nu fie prea gros și să fie uniform..
Nu aplicați adezivul direct pe tapet.
4. Luați prima centură de tapet. Asigurați-vă unde este partea de sus a modelului și
de faptul că aveți centura corectă. Rulați centura, începând din partea de jos (cu
modelul în interior) sau pliați centura foarte ușor, pentru a nu se ajunge la
murdărirea sau pătarea suprafeței tapetului.
5. Așezați partea de sus a centurii la înălțimea corectă pe porțiunea peretelui pe
care ați aplicat în prealabil adezivul. După care desfaceți ușor și lipiți-o pe toată
lungimea.
6. Verificați dacă ați lipit prima centură drept, după marcajul făcut de dvs la
măsurarea peretelui.
Eventual împingeți foarte ușor centura de tapet pe suprafața peretului, până o
aduceți în poziția corectă.
7. Cu ajutorul periei curate îndreptați ușor suprafața tapetului, îndepărtând
eventualele inegalități sau mici bule de aer.. Faceți mișcări circulare cu peria,
începând de la mijloc către margini, începeți din partea de sus. Fiți foarte atent,
folosiți pentru îndreptarea tapetului o perie curată nu pe cea pe care ați folosit-o
pentru adeziv.
8. Repetați toși pașii de mai sus cu toate celelate centuri de tapet. Luați în
considerare faptul că marginile centurilor de tapet trebuie să se potrivească și să se
completeze una pe cealaltă.
9. Surplusul de adeziv poate fi îndepărtat cu un burete sau o bucată de material
foarte fin, umezite. Atenție, frecarea suprafeței tapetului cu un burete tare și uscat,
poate duce la deteriorarea imprimeului.

10.După finalizarea aplicării centurilor de tapet și îndreptării acestora cu peria
curată, tăiați toate marginile rămase (inclusiv marginile albe). Asigurați-vă că, cuțitul
cu care faceți această operațiune este bine ascuțit. Folosind un cuțit care nu este
destul de ascuțit puteți deteriora tapetul.

După lipire
1. Asigurați-vă încă odată că tapetul aderă pe toată suprafața, că centurile au fost
lipite egal și că modelul nu a fost deformat. Cel mai bine puteți face această
evaluare vizuală de la o distanță de 1-2 m de perete. Dacă observați că modelul este
inegal sau puțin deplasat (imediat după lipirea tapetului), puteți impinge foarte ușor
acea centură pe suprafața peretelui până o aduceți în poziția corectă.
2. Cu ajutorul unei role curate îndreptați din nou suprafața tapetului. Unele bule de
aer micuțe, pot rămâne sub tapet, acestea ar trebui să dispară în decurs de 1-3 zile..
3. Nu uitați să mențineți temperatura încăperii la peste 10 ° C iar circulația aerului
prin încăpere trebuie să fie continuă.
4. Nu încercați să ”ajutați” procesul de uscare natural a tapetului. Nu folosiți nici un
fel de dispozitive cu ajutorul cărora să grăbiți procesul de uscare. Dacă este posibil
feriți-vă și de încălzirea intensivă, mai ales dacă tapetul a fost aplicat în imediata
apropiere a mijloacelor de încălzire.
Credem cu tărie faptul, că ați reușit să aplicați tapetul fără nici un fel de
probleme și vă dorim multe clipe minunate petrecute în acest superb decor..

