Tapeta HP PVC-free (bez obsahu PVC) - Návod k použití –
S tapetami HP PVC-free můžete vytvářet na zakázku zhotovené a opravdu jedinečné dekorace na stěny, které
umožní kombinaci profesionální fotografie, profesionálního interiérového designu a digitální technologie
tisku. Nejenom že si můžete vytvářet své vlastní návrhy, výzdobu můžete na zeď také jednoduše aplikovat a
stejně jednoduše odstranit.
Tato tapeta je pokrytá vrstvou lepidla, k jeho aktivaci stačí pouze voda. Navržená je tak, aby se dala lehce
nalepit i bez problémů odstranit.1) Její úplné odstranění je garantováno i HP zárukou pro HP PVC-free tapety
s potisky, aplikované za pomoci běžných průmyslových metod na dobře přichystanou zeď, jak je popsáno
níže.2)
Vedle informací uvedených níže Vás mohou zajímat i detailnější informace k zavěšení tapet. Existuje hodně
dobrých zdrojů, které Vám tyto informace poskytnou, příkladem je příručka k bydlení na webových stránkách
sdružení Wallcoverings Association zaměřeného na krytiny zdí (http://www.wallcoverings.org)

Příprava zdi
Povrch zdi by měl být čistý, suchý, s řádnou strukturou a zbavený plísní, mastnoty či jiných skvrn. Rovněž by
měl být zbaven nerovností, aby se tapeta dala co nejlépe zavěsit i kompletně odstranit, až se bude sundávat.
Nanesení na sádrokarton - pro dosažení nejlepších výsledků naneste na povrch, který byl natřený jednou
vrstvou základní nátěrové barvy a jednou vrstvou barvy obsahující latex. (poznámka: toto je typické pro
novostavby; vhodný je i povrch zdi natřený pouze základní nátěrovou barvou nebo vrstvou "saténové či lesklé
barvy"). Povrch zdi by měl být čistý, hladký a zbavený suti či nečistot.
Nanesení přes nátěr - natřené zdi by měly být natřené základní barvou, hladké a zbavené nečistot.
Zkontrolujte povrch zdi, abyste mohli určit stav přilnavosti barvy. Pokud je barva stará, poškozená nebo
pokud se odlupuje, doporučujeme přetřít základní nátěrovou barvou.
Nanesení na zeď, která již byla pokryta tapetou - veškeré pozůstatky staré tapety i lepidla by měly být
odtraněny (odstraňte pískováním či za pomoci odstraňovače lepidla). Na čistý hladký povrch zbavený starého
lepidla by měla být nanesena vrstva základní nátěrové barvy.
Nanesení na obložení - veškeré drážky by měly být vyplněny, abyste dosáhli hladkého povrchu. Poté by měly
být překryté nátěrovou barvou se zvýšenou přilnavostí.

Nanesení tapety
Držte se instrukcí krok za krokem:
- volně rolujte potištěnou tapetu s potištěnou stranou směrem k sobě
- svinutou tapetu ponořte celou do vody (do tapetovací nádoby) na 10 - 15 sekund, abyste aktivovali lepidlo
- roli vyjměte pomalým táhnutím předního okraje ven z nádoby, lepící stranou vzhůru
- složte tapetu tak, že ji položíte na podlahu lepící stranou vzhůru, poté přehněte tapetu lepícími stranami k
sobě přibližně na 1 minutu (při skládání si dejte pozor pomačkání papíru)
Poznámka: tento výrobek se ve vodě lehce rozpíná; pro dosažení lepšího účinku namáčejte každý díl a nechte
jej ležet složený po stejnou dobu
- rozložte horní půlku tapety (spodní část zůstane složená) a umístěte vršek tapety lepící stranou na zeď
- jakmile jste spokojeni s umístěním horní části tapety, rozviňte ji celou, odkryje se zbývající část lepícího
povrchu
- za pomocí vlhké houby uhlazujte směrem dolů a ven
TIP: uhlazování nepřehánějte - bubliny menší než je velikost amerického čtvrťáku (cca 24mm v průměru) se
ztratí jakmile si krytina "sedne"
Upozornění: některé obrazy a tiskové profily mohou na vytištěné tapetě vytvořit malou vrstvu zbytkového
inkoustu. Tento zbytkový inkoust se může při aplikaci tapety viditelně smývat, kvalitu potisku však
nepoškodí. Veškerý přebývající inkoust jednoduše setřete a povrch stěny před dokončením aplikace vysušte.

1) Tapeta HP PVC-free může být ze zdi jednoduše odstraněna. Zbylé lepidlo může být jednoduše očištěno pomocí vody a houby.
2) Platná jsou některá omezení záruky, přečtěte si prohlášení týkající se záruky tapet HP PVC-free na
www.hp.com/go/HPMediaWarranties
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