Інструкція з наклеювання безшовних текстильних шпалер.
ЕТИКЕТКИ ВІД РУЛОНІВ необхідно зберігати до повного завершення
робіт!
Текстильні шпалери виготовляються з прядильних волокон, які можуть
містити незначні вкраплення або інші елементи, що порушують
монолітність полотна, що характерно для текстильних шпалер. Так само
можливі деякі розбіжності в текстурі і кольорі, що підкреслює
натуральні характеристики матеріалу і не розцінюється як брак.
Допускається видимий стик. Радимо скористатись послугами
професійних майстрів, які працюють в мережі салонів «Ваш інтерєр».

Заміри:
Встановити необхідний метраж неважко, досить виміряти периметр кімнати, включаючи
дверні та віконні прорізи. До отриманого результату слід додати 50 см. Для впевненої
стикування матеріалу в місці шва.
Необхідні інструменти:
Вам необхідні: шпалерний ніж, рівень, шпалерний шпатель або щітка для згладжування
шпалер, валик або шпатель А-1 для нанесення клею, пензлик 2.5 дюйма для нанесення
клею на стику, лінійка і тягарець, правило для обрізання наклеєних шпалер по стелі та
підлозі.
Підготовка стін:
Основа повинна бути твердою, гладкою, сухою, очищеною від жиру і пилу. Видаліть старі
шпалери і фарбу. Заповніть тріщини і дірки шпаклівкою, яка не містить масло. Стіни
обробіть акрилової грунтовкою глибокого проникнення.
Звертаємо Вашу увагу на те, що всі кути приміщення повинні бути строго вертикальними,
а лінія стику стіни і стелі була виведена за рівнем. Якщо кути НЕ будуть вертикальними,
то полотно шпалер на другиій і наступній по черзі стінах почне «гуляти» вгору або вниз і
впоратися з цим можна буде тільки стикуючи окремі полотна в кутах. Нерівності стику
стіна-стеля відразу ж будуть помітні при підрізуванні шпалер по стелі (особливо якщо
шпалери будуть темного кольору).
Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером
телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому
приміщенні.

клей:
Готовий клей Sem-Murale або Beeline. Витрата клею - 250-300 гр / кв.
контроль:
Іноді зустрічається невелика різниця у відтінку кольору між матеріалом і зразком в
каталозі.
Безшовні текстильні шпалери поставляються Вам в рулонах на картонних стрижнях..
Відзначте на порожньому стержні висоту від стелі до підлоги мінус 15 см. І в цьому місці
відпиляйте. Висота труби, менша ніж висота стелі, полегшує монтаж. Перемотайте
шпалери Bekaert на обрізаний стрижень лицьовою стороною назовні. Шпалери Sangiorgio
такої підготовки не вимагають. Якщо висота рулону шпалер Sangiorgio більше висоти
стелі, то надлишок акуратно обрізається з урахуванням припуску на прирізання низом
прямо на трубі. Для цього слід використовувати гострий шпалерний ніж. Надлишок труби
потім відпилюється
Нанесення клею:
Температура в приміщенні повинна бути не менше +15 градусів. При холодній погоді
уникайте протягів. Клей на стіну наносите вертикальними смугами шириною не більше 2х метрів. Для рівномірного розподілу клею по стіні рекомендується наносити його
валиком або за допомогою шпателя А-1.
наклеювання:
Поставте рулон зі шпалерами вертикально в тому кутку, від якого Ви плануєте розпочати
роботу. Відмотайте від нього 1 -1.5 м матеріалу. Обклеювання слід починати з кута. Щоб
рівно зістикувати в кінці роботи матеріал в цьому кутку, зробіть на кут напуск в 5-10 см.
Дуже важливо витримати вертикальність монтажу шпалер. Для цього на стіні через 2 - 2.5
м за допомогою схилу проводяться вертикальні лінії і після «проходження» цих міток
знову ж за допомогою схилу перевіряється вертикальність малюнка шпалер.
Вертикальність малюнка обов'язково перевіряється відразу після «проходження» кута.
Нанесіть клей на стіну як було зазначено вище. Прикладіть верхній край шпалер з
вказаним напуском до верхнього кута і поступово пригладжуйте відмотати від основного
рулону шматок, зверху вниз і в сторони за допомогою шпалерного щітки або шпалерного
шпателя. Необхідно стежити за тим, щоб зусилля по притисканню шпалер були
рівномірними по всій ширині і висоті. Ні в якому разі не пригладжуйте шпалери
ганчіркою або руками. Клей не повинен проступати крізь шпалери.
Внутрішній кут:
Внутрішній кут вимагає особливої ретельності при нанесенні клею. Це обумовлено тим,
що матеріал в кут притискається шпалерним шпателем і при нерівномірному нанесенні
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або при надлишку клею він проступить на поверхні шпалер. Тому дуже ретельно
приберіть надлишки клею з самого кута.
Вікна та двері:
При монтажі безшовних шпалер, дверні та віконні прорізи, як правило, заклеюються з
наступним вирізуванням по контуру прорізів. Особливу увагу слід звернути на гостроту
ножа при вирізанні віконних прорізів. При недостатній гостроті краю ножа в шпалерах
будуть торочитися.
Увага!
Невеликі повітряні бульбашки:
На погано підготовленій підставі можуть утворюватися повітряні бульбашки. Їх можна
розгладити за допомогою праски (рівень регулятора поставте на «хлопок»). Між праскою і
шпалерами прокладіть чистий аркуш паперу або білу бавовняну ганчірку. Якщо після
цього шпалери не приклеються до стіни, значить не недостатньо клею на цьому місці
стіни. Тоді наберіть клей в шприц і дуже акуратно введіть під полотно, невелику кількість.
Бажаємо Вам легко зробити ремонт своїми руками.
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