Útmutató a falmatrica felragasztásához
UTASÍTÁSOK A FALMATRICA FALRA RAGASZTÁSÁHOZ
Standard falmatricák – szettek és egyrészesek
A falmatrica felragasztása nagyon egyszerű és gyors. Viszont, szükséges egy pár szabály
betartása:
1. Megfelelően készítse elő a felületet.
A falmatrica kizárólag tiszta és egyenlőtlenségek nélküli, sima felületre tapad – fal,
ajtó, bútor, tükör, csempe, stb. A felhelyezés előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa a
felületet. Ne ragasztja a falmatricát nedves, zsíros, csúszós, göröngyös, stb. felületre.
Amennyiben frissen meszeltek, akkor várjon legalább 7 napot a ragasztás előtt. A
falmatricák az akrilfestékekkel festett falakhoz tapadnak a legjobban.
2. Miután kicsomagolta a falmatricát, helyezze sima felületre, hogy szépen
kiegyenesedjen.
3. Készítse elő a ragasztás helyét, a falmatricát, egy darab rongyot és métert –
amennyiben a tervrajz alapján ragasztja a falmatricát.
4. Abban az esetben, ha tapétaként ragasztja a falmatricát, akkor határozza meg, hogy
milyen távolság lesz két rész között, majd kezdje el felragasztani az első oszlopot
fentről lefelé, és egészen a fal végéig ragassza az egyes oszlopokat.
5. Amennyiben buborékok keletkeznek a falmatrica alatt, akkor törölje át a falmatricát
száraz ronggyal.
Nagy falmatricák – hegyek, térképek, állatok, méter és hasonlók
1. Szükség lesz: rongyra, A5-nél nem nagyobb, keménykötésű könyvre, ollóra, méterre,
késre, ceruzára, festőszalagra.
2. Helyezze a padlóra a falmatricát, hogy kiegyenesedjen.
3. Jelölje meg ceruzával a falra, hogy hová szeretné ragasztani a matricát.
4. Kérjen meg valakit, hogy tartsa meg a falmatrica egyik szélét.
5. A festőszalag segítségével egy pár helyen ragassza a falhoz a matricát képpel felfelé.
6. A falmatrica bal felső sarkát, 20-30 centiméternyit, húzza le a papírról.
7. Késsel vágja le a papírt.
8. Óvatosan ragassza hozzá a falmatrica bal részét a falhoz.
9. Csomagolja a könyvet rongyba, és nyomja hozzá a matricához, hogy ne
keletkezhessenek buborékok.
10. A 6.-8. lépéseket ismételje meg a matrica másik oldalán is. Ellenőrizze, hogy nem
keletkeztek-e buborékok, amennyiben igen, akkor a könyvvel középről kifelé
haladva a falmatricán, nyomja ki őket.
Kész van.

