PRŮVODCE APLIKACÍ POPISOVATELNÉ TAPETY
POPISOVATELNÁ TAPETA PŘEMĚNÍ JAKOUKOLI STĚNU NA POPISOVATELNOU A ZA SUCHA STÍRATELNOU PLOCHU V JEDINÉM KROKU.
JEDNODUŠE JI APLIKUJTE NA STĚNU JAKO BĚŽNĚ DOSTUPNÉ TAPETY A POUŽÍVEJTE JAKO BÍLOU TABULI.
DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU WWW.CHYTRAZED.CZ

3. APLIKACE LEPIDLA

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ
přítlačný tapetovací váleček - nejpoužívanější nástroj k přitlačování pruhů tapet
malířská špachtle - k vystěrkování podkladu, odstranění zbytků starých tapet
malířský váleček, malířská štětka - k nanášení penetrace a lepidla na stěnu
lámací nůž - k řezání tapet, k odříznutí přebytečné části tapety u podlahy

1. ZAMĚŘTE PLOCHU
• Zaměřte výslednou plochu, kde chcete popisovatelnou tapetu aplikovat.

Rozměry tapety jsou 122cm na 825cm.
• Spodní část tapety doporučujeme umístit 100cm od podlahy, aby uživatel

pohodlně dosáhl na spodní i horní okraj tapety. Pokud budou na tapetu psát
děti, je možné dát spodní okraj níže.
• Okraje tapety označte. K těmto okrajům budete později aplikovat lepidlo
na tapety.
• Popisovatelnou tapetu lze libovolně rozdělit na více částí a ty k sobě napojit,
jako běžné tapety.

• Pomocí malířského válečku aplikujte lepidlo na stěny. Není nutné aplikovat

lepidlo i na tapety.
• V případě nutnosti aplikujte více vrstev lepidla.

4. LEPENÍ TAPETY
• Opatrně přilepte tapetu na lepidlem natřenou stěnu.
• Pomocí tapetářského válečku vyhlaďte povrch tapety od středu k okrajům tak, aby

pod tapetou nezůstaly vzduchové bubliny.
• Pokud popisovatelné tapety navazujete na sebe, nechte přesah alespoň 1cm a po

zatuhnutí lepidla přesahující lem odřízněte pomocí žiletkového nože.

• Okraje tapety nenatahujte násilím, materiál by se mohl deformovat.
• Po nalepení povrch popisovatelné zdi otřete navlhčeným hadříkem, aby se odstranily

případné přebytky lepidla.

5. SCHNUTÍ
• Po dokončení aplikace nechte tapetu alespoň 24 hodin zaschnout, aby lepidlo

2. PŘÍPRAVA POVRCHU

kompletně ztvrdlo.

• Ujistěte se, že plocha je čistá, suchá a zbavena všech předešlých nátěrů.
• Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat.

Čím je stěna hladší, tím lepší bude výsledek.

POUŽITÍ
• Na popisovatelnou tapetu je možné psát běžnými fixami na bílé tabule, čištění tapety

• V případě aplikace magnetické stěrky před nalepením tapety povrch

důkladně napenetrujte podkladovou barvou nebo penetračním nátěrem,
aby se sjednotila savost povrchu.
• Podkladovou barvu můžete zakoupit i na našem e-shopu http://shop.chytrazed.cz

pomocí mikrovláknové utěrky a čistícího spreje.

• Přechod mezi zdí a popisovatelnou plochou lze olemovat speciálními washi páskami.
• Veškeré příslušenství najdete na našem eshopu shop.chytrazed.cz v sekci příslušenství.
• Doporučujeme používat výhradně námi doporučené příslušenství.

PRO JAKÉKOLI DOTAZY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:
EMAIL: INFO@CHYTRAZED.CZ
TEL: +420 731 444 250

