Instructiuni de montaj
Fototapetul 3D din vinyl, fara imbinari, este o solutie practica si moderna pentru decorarea casei.
Acesta este recomandat pentru orice incapere, living, dormitor, camera copiilor, baie, se poate monta atat
pe perete, cat si pe tavan. Fototapetul este fabricat din material ecologic pe baza de tesatura, cu cerneluri
ecologice, fiind antialergic si ignifug.
Fototapetul este realizat dintr-o singura bucata si se monteaza pe perete fara imbinari. Acesta este
fabricat cu 5 cm mai mare pe lungime, pentru evitarea erorilor de perete, deci fototapetul care va ajunge la
dvs va fi mai lung cu 5 cm decat dimensiunea afisata pe site.
Nu exista riscul sa nu se potriveasca imbinarile sau sa fie decalate imaginile.
Este facut din material de inalta calitate cu ajutorul tehnologiei UV. Se monteaza foarte usor, de la
stanga la dreapta, fara imbinari.
Adezivul pregatit se va aplica doar pe perete, cate 2 metri succesiv, cu ajutorul unui trafalet sau
pensula.

Adeziv recomandat - Pufas 3000 roz vinyl 250 gr

Fototapetul se fixeaza pe perete, incepand cu coltul si marginea din stanga, dupa care se va scoate
aerul si surplusul de adeziv cu ajutorul unui spaclu din plastic sau al unei lavete curate.
Dupa ce fototapetul va fi fixat pe cei 2 metri de perete, se va aplica adezivul pe urmatorii 2 metri,
fototapetul stand in forma de sul, in pozitie verticala.
Surplusul de fototapet se va inlatura cu ajutorul unui cutter, la fel si gaurile pentru prize sau
intrerupatoare.
Recomandam montajul de catre o persoana specializata.
Fototapetul 3D din vinyl asigura o acoperire integrala a peretelui, continuitate a imaginii, fara riscul
de vizibilitate a imbinarilor.
Fototapetul 3D din vinyl poate fi spalat cu burete si apa, fara a fi afectata imaginea sau textura.
Produsul va fi ambalat intr-un tub de carton dur, care va oferi siguranta la transport.
Produs in Romania.
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