Рекомендації з наклеювання вінілових шпалер гарячого тиснення
При поклейці вінілових шпалер на паперовій основі - клей наноситься ,і на
стіну, і на шпалери.
ЕТИКЕТКИ ВІД РУЛОНІВ необхідно зберігати до повного завершення робіт!

Контроль
Перед початком робіт рекомендується перевірити, що всі рулони мають однаковий номер (код)
виробника ,однієї партії і знаходяться в хорошому стані, а також колір і малюнок шпалер
відповідає Вашому вибору.
Пам'ятайте, перед початком поклейки наріжте три смужки, переконайтеся що вони без браку і
наклейте. Після висихання ще раз подивіться на якість. Якщо все гаразд клейте далі і перевіряйте
якість
Претензії до якості товару не приймаються, якщо наклеєно більше трьох полотен
шпалер.Відповідальність виробника обмежується заміною шпалер, що мають виробничий брак.
При виявленні браку слід негайно припинити роботу і звернутися до постачальника,обов”язково
зберігаються етикетки Внаслідок чого претензії, пов'язані з відшкодуванням витрат на роботу або
іншого відшкодування збитку, не приймаються.
Наклеювання шпалер підтверджує, що товар прийнято.
Відмінності в кольорі і фактурі між шпалерами різних партій неминучі. Виробник не може
гарантувати абсолютний збіг по тону шпалер і відповідного зразка в каталозі, а також фонових
шпалер і відповідного їм фриза.

Потрібний інвентар
Клей.
Ніж.
Рулетка.
Валик резиновий для шпалер і пензлики (щітки).
Ванночка для клею.
Драбина.
Олівець.
Рівень (тягарець).

Підготовка поверхні:
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Поверхня стін повинна бути:
1. Чистою: видалити старі шпалери або стінові покриття і залишки старого клею, фарби на
лаковій або масляній основі (або добре зашкурити наждачним папером), сліди олівця:
розмітки рівня, написи і т.д.
2. Нормально абсорбуючою: загрунтувати занадто абсорбуючі поверхні.
3. Не використовувати жирної грунтовки, сумішей або складів, що закривають пори поверхні
і перешкоджають проникненню вологи, що міститься в клеї.
4. Міцною: стіни повинні бути стійкими, міцними, твердими; сухою, не схильною до впливу
перепадів вологості; гладкою: ретельно пошліфувати поверхню; при необхідності усунути
нерівності і щілини за допомогою шпаклівки; залишити до повного висихання; рівною:
допуск - 2 - 4 мм на 2 м; однорідної за кольором: усунути відмінність поверхонь, що не
представляють собою єдності кольору, накладенням тонкого шару грунтовки; залишити
висохнути до початку робіт.
5. Не рекомендується проводити роботи при температурі нижче 10 С і при рівні вологості
більше 65%.
6. -Прогрунтованою ґрунтовкою чи клеєм до шпалер

Поклейка
За допомогоюрівняабо тягарцяна відстані50 см.Від вікнапрокресліть вертикальну
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Відріжте від першого рулону 3 смуги по висоті стелі в приміщенні з урахуванням підгонки
малюнка і припуску в 5-10 см. до кожної смузі.Якщо шпалери ідуть полотном,або на метри
погонні відміряти і розрізати полотна, додавши за 5-10 см знизу і зверху для вирівнювання. Якщо
шпалери з малюнком, то необхідно враховувати висоту рапорта.
Пронумерувати кожне полотно з виворітного боку і наклеювати полотна в порядку нумерації.
Починайтевід вікнаі рухайтесяу напрямку до дверей. Післятого,якдійдете додверей- повернітьсядо вікна
ідоклейте ділянки, що залишилисянадругій половиніубік дверей. Закрийтевсі двері, вікна і кватирки, в
кімнаті не повинно бутипротягу.

Нанести клей, готовий до застосування, на стіну. Використовуйте клей типу: Quelidчи Belinneдля
вінілових шпалер. Наносити клей рівномірним і достатнім шаром, дотримуючись інструкції
виробника клею (в середньому, 250 гр. / кв.м).

Дотримуйтесь часу, на який рекомендується залишити клей на стіні, перед тим як наклеїти
полотно: цей час дозволяє волозі, що міститься в клеї проникнути в поверхню або випаруватися (в
середньому +5 хвилин).
Нанесіть клей на зворотну сторону шпалер у кількості, зазначеній в інструкції. Слідкуйте за тим,
щоб клеєм було рівномірно вкрите все полотно, особливо з краю. Не використовуйте багато клею,
краще додати його на стіну при приклеюванні смуги. Якщо клею буде з надлишком, він виступить
на стиках і може потрапити на лицьову сторону, чого допускати не можна. Можна
використовувати клей для стиків, він міцніший і набагато густіший.
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Після нанесення клею на полотно його треба скласти клеєм всередину і дати клею можливість
просочити матеріал основи. На це потрібно від 5 до 15 хвилин в залежності від типу шпалер.
Складати смугу потрібно таким чином. Верхню третину смуги складіть до центру, решту 2/3 так
само складіть до центру так, щоб верхній і нижній обрізи смуги стикалися. При складанні шпалер
уникайте перегинів.

При складанні смуги стежте за тим, щоб її краї лягли рівно.
Якщо намазану клеєм смугу не використовуватимуть протягом більше 30 хвилин, її слід прибрати
в целофановий пакет, щоб клей не висох..
Притисніть просочене полотно шпалер до верху стіни. Зручніше за все буде починати зверху, для
цього знадобиться драбина. Притискається верхня частина шпалер, потім поступово розкладається
і ретельно розгладжується поверхня за допомогою шпалерного резинового шпателя чи щітки
зверху вниз. Спочатку потрібно розгладити центр, потім рухами від центру до країв видавлювати
пухирці повітря, як ніби ви малюєте ялинку.

Другий і наступні шари можна клеїти стик у стик або внахлест (1 см.). Зазвичай шпалери клеять
встик.
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Маленька хитрість- якщо стики дуже видно, можна зробити подвійну підрізку. Для цього
накладається смуга на смугу і за допомогою великої лінійки і дуже гострого ножа робиться
підрізка.
Уважно підбирайте малюнок на всіх наступних полосках
Слідкуйте, щоб клей не виступав на поверхню шпалер. Якщо це трапилось - клей, що
потрапивнаповерхню
шпалернегайновидалітьза
допомогоючистої
води
ігубки.Не
залишайтеклейнаповерхнішпалер.Це
призведе
до
того,
що
через
деякий
часці
місцяпожовтіють.Так само рекомендуєтьсявідразуприбирати залишкиклею зплінтусів іналичників.
обрізка залишків
Щоб рівно обрізати краї зверху і знизу, робіть це до того, як висохне клей. Притисніть широкий
шпатель до кута і проведіть гострим ножем по шпалерах. Щоб не було обривків, тримайте ніж
горизонтально.

Поклейка за батареями
Щобприклеїтишпалеризабатареями,заздалегідьрозріжте їхнамісцях кріпленнярадіатора.

Підведіть полотно до потрібного місця і притисніть за допомогою швабри з намотаною ганчіркою.

обклеювання навколо розеток та вимикачів
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Навколо розеток і вимикачів зробіть хрестоподібний розріз. Надлишки відріжте.
Електрика в кімнаті краще відключити на час поклейки.

Поклейка кутів
Дуже часто кути бувають не ідеально рівні.

На одній із суміжних стін необхідно наклеїти полотно так, щоб воно заходило на поверхню
сусідньої стіни на три-п'ять сантиметра
За допомогою спеціальної губки треба щільно притиснути полотно до кута.
За допомогою лінійки треба виміряти місце розташування того краю шпалер, що знаходиться далі
від кута. При цьому врахуйте, що найближчий до кута край повинен накладатись на вже
приклеєне перше полотно на два-три сантиметри.
Коли розмітка готова, приклеюйте полотно на другій з суміжних стін.
Знову притисніть шпалери губкою.
Тепер візьміть будівельний рівень і гострий ніж.
Проріжте відразу обидва шару шпалер максимально близько до кута.
Відрізаний від верхнього полотна надлишок впаде на підлогу.
Вузьку смужку від нижнього полотна треба видалити, трохи відвернувши верхнє.
Потім відвернений край треба ще раз змастити клеєм і гарненько притиснути до стіни.
Бажаємо Вам легко зробити ремонт своїми руками.
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