
INSTRUCTIUNI  

de aplicare a materialelor suport din gama CDS-WALL  
 

 

CUM SE APLICA FOTOTAPET-ul IMPERMEABIL  FOTOTAPET-ul  PENTRU  TAVAN 

Fasiile de fototapet se aplica suprapuse. Fiecare fasie are 1 cm 
in plus, special pt. a identifica si suprapune cu usurinta reperele 
grafice. Pe partea neinscriptionata a fasiilor este aplicat un strat 
inactiv de adeziv. Acesta se activeaza in contact cu apa si devine 
lipicios. 
Etapele ce trebuiesc urmate pt. aplicarea fototapet-ului sunt: 
 
1. Intindeti fiecare fasie pe o suprafata dreapta si curata, pt. a 
va asigura ca puteti potrivi grafica si/sau reperele grafice. 
Verificati si identificati reperele grafice ce definesc fasiile cu 
atentie, deoarece dupa aplicarea acestora va fi complicat sa 
remediati o posibila eroare de potrivire sau defect de fabricatie. 
 
2. Asigurati-va ca suprafata peretelui pe care urmeaza sa 
aplicati fototapet-ul este neteda, nu are praf sau impuritati 
(zgrumturi din lavabila uscata, zgrumturi din tencuiala, etc.). 
Asigurati-va ca tencuiala teretelui nu este foarte uscata, astfel 
in cat sa absoarba imediat apa din adeziv. Umeziti peretele in 
functie de cat de uscat este acesta pentru a evita uscarea 
liantului in timpul aplicari. 
 
3. Aplicarea fototapet-ului se face de la stanga spre dreapta. 
Activarea stratului de adeziv se poate face in doua moduri. 
a. Intindeti fasiile de fototapet pe o suprafata plana si udati-le 
pe rand cu multa apa. Intidenti apa cu o pensula, fara sa 
apasati (evitand sa mutati adezivul dintr-o parte in alta a fasiei). 
 
b. Cufundati pe rand fasiile de fototapet intr-un recipient cu apa 
(cada, suport din plastic, etc.). Fototapetul trebuie lasat  
in apa circa 5 - 10 secunde, dupa care se scurge si se lasa sa  
se activeze adezivul aproximativ 60 secunde. 
 
4. Pozitionati fasiile pe perete urmarind reperele de imbinare 
(elementele grafice ce definesc fototapet-ul). Utilizati o racleta 
cu margine caucicata dreapta, cu ajutorul careia trageti / 
indepartati usor surplusul de apa sau bulele de aer vizibile 
imediat dupa aplicare. Materialul este rezistent si nu se va 
deteriora daca racleta are o suprafata cauciucata dreapta. 
 
Dupa circa 15 - 20 ore trecute, fototapetul se va face una cu 
peretele. Acesta va suferi diverse forme de transformare dar  
in timp ce se usuca se si intinde singur fara sa mai necesite  
alte operatiuni. 
Fibrele din care este alcatuit fototapetul se intind singure fara 
sa fie nevoie sa intindeti si/sau sa scoateti eventualele bule de 
aer. 

Aplicarea fototapetului personalizat pe suprafata 
tavanului se face intr-un mod similar cu descrierea pentru 
perete. Fasiile din care este compusa lucrare au o 
suprafata de aproximativ 1 mp, pentru a va permite o 
aplicare facila. Marcati pozitionarea fasiilor pe suprafata 
tavanului, inainte de a incepe aplicare. In acest fel 
eliminate posibilitatea de a interveni asupra montajul 
incorrect. 
Dupa aplicare si uscare, suprapunerea poate fi 
indepartata, decupand cu atentie pe mijlocul suprafetei 
unde fasiile sunt suprapuse.  

Contactati-ne daca aveti intrebari ! 

In cazul in care aveti intrebari nu ezitati sa ne sunati la 
numerele de telefon anuntate in subsolul acestei pagini.  

Orice reclamatie cu privire la prelucrarea grafica a lucrarii 
si / sau calitatea materialului (adezivul aplicat si / sau ….) 
vor putea fi facute in termen de 14 zile de la data in care 
a fost efectuata expediarea coletului catre client. 
Erorile aparute in desfasurarea etapelor de aplicare / 
montaj, survenite din pregatirea defectuoasa a suportului 
si numai, pe care se va aplica fototapet-ul sunt in 
responsabilitatea directa a aplicatorului.  
  
Pentru a putea verifica / identifica eventualele probleme 
sesizate, lucrarea NU trebuie sa fie aplicata / montata.  

FOTOTAPET PERSONALIZAT LA COMANDA 

Daca dintr-un motiv anume, dupa montajul fototapetului  
v-ati razgandit asupra temei / modelului ce defineste 
lucrarea (schimbati decorul spatiului amenajat, ati 
cumparat alte elemente decorative, etc.) si doriti sa il 
schimbati, va vom oferi o reducere pentru noua achizitie. 

Comanda ferma trebuie sa vina in primele 30 de zile de la 
livrarea comenzii initiale, iar inlocuirea se va face in 
aceeasi locatie si pe acelasi perete. Treceti in revista 
termenii ce definesc comanda ferma. 

Va recomandam sa treceti in revista materialele video de 

prezentare, de pe siteul nostru    conceptdesignsolutions.ro 
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