
NÁVOD pro lepení  VÁNOČNÍCH SAMOLEPEK 

Lepení „na vodu“

(pruhy, grafika, provozní doba)

Nejprve si samolepky prohlédněte a rozvrhněte si jejich polep.
Pruhy si zkraťte na potřebnou délku a přihlížejte ke správnému napojení motivu.
Lepení samolepek provádějte za pomocí vody s jarem.
Lepení provádíme pouze na hladký, čistý a odmaštěný povrch.
Nedoporučujeme lepit při nižší teplotě než 10°C
Pro lepení není vhodné prašné ani větrné prostředí.
Větší plochy nebo dlouhé pruhy polepujeme ve dvou lidech.

1)  Připravíme si vodu s Jarem (1 litr vody + 3-4 lžíce Jaru)
      nejlépe do postřikovače, který používáme na postřik květin. 
2)  Před lepením si uděláme na lepený povrch značky pro správné umístění.
3)  Postřikovačem postříkáme polepované místo jarovou vodou.
4)  Ze samolepky opatrně odstraníme podkladový papí
      a lepící stranu samolepky rovněž postříkáme jarovou vodou.
5)  Dbáme, aby se na lepící stranu nezachytil prach, ani jiné nečistoty.
6)  Opatrně umístíme samolepku na vyměřené značky
7)  Samolepku uhladíme stěrkou na mytí oken
      speciálním válečkem nebo do obdélníku složeným hadrem
8)  Pracujeme opatrně, abychom neudělali na samolepce sklad
9)  Vytlačujeme z pod samolepky vodu a vzduch. Povrch samolepky musí být hladký. 
 
Údržbu a čištění samolepky neprovádíme dříve než za 7-14 dnů,
kdy je veškerá voda pod samolepkou vyschlá. 
Nepoužíváme  chlupaté prachovky a hadry.
Nepoužíváme žádná agresivní čistidla, myjeme  „jarovou“ vodu.

Dodavatel nenese odpovědnost za nedostatky vzniklé při lepení odběratelem.
Dodavatel nenese odpovědnost za nedostatky vzniklé neodbornou aplikací.
Dodavatel nenese odpovědnost za lepení třetí osobou.
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NÁVOD pro lepení PODLAHOVÉ SAMOLEPKY

Lepení „na sucho“

Nejprve si samolepky prohlédněte a rozvrhněte si jejich polep.
Lepení provádíme pouze na hladký, čistý a odmaštěný povrch.
Nedoporučujeme lepit při nižší teplotě než 10°C
Pro lepení není vhodné prašné ani větrné prostředí.
Větší plochy nebo dlouhé pruhy polepujeme ve dvou lidech.
POZOR !!  Když se folie přichytí, nelze ji většinou již z podkladu odstranit bez poškození! 
Dlaždice a jiné dělené podklady mohou být pro podlahovou samolepku
problémové v místech, kde jsou spáry, ke kterým ne zcela přilnou a drží se v nich nečistoty.

1)  Před lepením si uděláme na lepený povrch značky pro správné umístění.
2)  Ze spodní části samolepky si oddělte cca 2 cm podkladového papíru a přeložte jej. 
3)  Lehce přiložte lepící stranu samolepky na vyznačené body nebo místo,
      kam chcete polep umístit. Zbývající část samolepky na podkladovém papíře
      narovnejte a překontrolujte, zda samolepka bude ležet tam, kde potřebujete.
4)  Začněte pomalu odtahovat podkladový papír a samolepku uhlazujte pečlivě
      filcovou stěrkou nebo speciálním gumovým válečkem,
      případně do obdélníku složeným hadrem.
5)  Samolepku postupně oddělujte od podkladového papíru a uhlazujte.  Po odstranění
      celého podkladového papíru je nezbytné samolepku ještě důkladně uhladit. 
6)  Máme-li celou samolepku přilepenou k podkladu, vezmeme horkovzdušnou pistoli
      (nebo vlasový fén) a okraje samolepky stabilizujte horkým vzduchem .
7)  U malých ploch je možné odstranit podkladový papír celý a samolepku aplikovat
      na potřebné místo najednou.  Zde je třeba velké pozornosti, aby se na lepící stranu
      nepřichytily nečistoty.

Dodavatel nenese odpovědnost za nedostatky vzniklé při lepení odběratelem.
Dodavatel nenese odpovědnost za nedostatky vzniklé neodbornou aplikací.
Dodavatel nenese odpovědnost za lepení třetí osobou.
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