
INSTRUCTIUNI  

de aplicare a materialelor suport din gama CDS-WALL + OUT-WALL  
 

 

CUM SE APLICA FOTOTAPET-ul IMPERMEABIL  APLICAREA STRATULUI DE SIGILARE 

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 fototapetului 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. 
 
Dupa perioada de uscare, pot fi indepartate suprapunerile 
fasiilor cu un cuter si un burete sau carpa bine imbibata cu apa 

Aplicarea stratului de sigilare pe suprafata materialului 
imprimat se face dupa 3 – 4 zile de la aplicarea fasiilor ce 
compun lucrarea.  
Dupa aplicarea si uscarea materialului imprimat, se vor 
aplica 2 sau 3 straturi subtiri successive la un interval de 
minim 12 ore de CDS POLY TR VERTICAL.  

 
CDS POLY Transparent este un sigilant monocomponent 
care poate fi aplicat pe suprafete verticale, 100% 
transparent. Aplicarea se face in mai multe straturi cu un 
trafalet cu textura ferma (sa nu se destrame). 
 
CDS POLY TR VERTICAL in contact cu aerul se intareste ! 

Instructiuni de utilizare a sigilantului 

Suprafata trebuie sa fie curata, fara amprente ale 
palmelor (grasimi), praf sau alte particule ce pot influenta 
aderenta. Umiditatea substratului nu trebuie sa existe. 
Evitati contactul cu apa, umezeala, condens, etc pentru 
cel putin 24 de ore dupa aplicare.  
 
Foarte important trebuie evitat contactul direct cu pielea 
si ochii. Folositi manusi si ochelari de protectie in timpul 
aplicarii. In cazul contactului cu pielea spalati zona 
afectata cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii 
clatiti dar nu frecati. Daca iritatia persista contactati 
medicul. 
A nu se lasa la indemana copiilor.  

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.  

 

 


