
ISTRUCTIUNI DE APLICARE 

FOTOTAPET AG DESIGN 

Mai intai de toate trebuie sa va asigurati ca toate rulourile sunt intacte, 

nerupte. Dupa verificarea 

rulourilor este indicat a se face o proba de imbinare „pe uscat” fara 

aplicarea unui adeziv sau a altor 

materiale.  

Doar in acest caz puteti invoca garantia produsului, nu si dupa aplicarea 

(eventual incorecta) lui. 

 

IMPORTANT: Dupa aplicarea fototapetului pe perete nu se vor accepta 

reclamatii privind calitatea 

imprimarii sau imbinarea gresita, care sa invoce responsabilitatea 

producatorului sau a distribuitorului. 

 



 Pensula  

 Foarfeca 
 Spaclu 

 Cutter 

 Trafalet 
 Galeata 

 Boloboc  

 Laveta 
 Metru 

 Scara 

 Creion 



Fie ca vorbim despre un perete, fie că vorbim despre o ușă, acestea trebuie pregătite 

cum trebuie 

pentru ca aplicarea fototapetului să se facă cu ușurință și rezultatul să fie cel pe care 

îl imaginați. 

 

Astfel, înlăturați orice urme de tapet care mai sunt pe perete sau lavabilă, curățați 

suprafața cu un 

burete cu apă si apoi lăsați să se usuce. Orice iregularitate trebuie sa fie înlăturată! 

 

ATENȚIE ! În cazul fototapetului pentru uși, acesta va avea aderență numai dacă ușile 

sunt din 

lemn și nu sunt vopsite, lacuite sau acoperite cu autocolant ce imită textura lemnului. 

Suprafața ușii 

trebuie să permită adezivului să fie absorbit făcând astfel priză cu hărtia fototapetului. 

Evitați 

aplicarea acestora pe ușile de fier, deoarece adezivul nu prezinta suficienta aderenta 

la acestea. 



Adezivul se găsește în colet. Pregătiți doi litri de apă caldă pe care îi puneți 

în recipientul pe care l-ati pregătit deja și adăugați apoi 100 gr de pastă în 

apă.  
 
Amestecați până ce soluția devine omogenă și lăsați-o 30 de minute să se 

dilate.  

 
Inainte de utilizare amestecati inca o data pasta. 
 
Adezivul e pregătit și gata să fie folosit. 

 



Înainte să începeți să aplicați adezivul pe rulourile de material, așezați-le unul 
lângă celălalt pe jos (dacă modelul este format din 2 sau 4 rulouri), astfel încât să 
obțineți modelul întreg.  
 
Apoi, cu ajutorul metrului, al nivelului și al creionului trasați repere pe perete astfel 
încât să impărțiți peretele în 4 panouri perfect egale (sau 2 în funcție de opțiunea 
cumpărată): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aplicați cu încredere adezivul pe spatele fototapetului cu ajutorul pensulei și fiți foarte 

atenți să acoperiți foarte bine toata suprafața și în special marginile. Lăsați-l să se îmbibe 
timp de 3 până la 5 minute. 
 

 IMPORTANT: Începeți cu panoul din stânga jos așa cum este indicat în imaginea de mai 
sus. 
 

 Plasați deci primul panou pe perete respectând reperele pe care le-ați trasat și aplicați 
presiune asupra lui cu ajutorul ruloului făcând mișcarea dinspre centru spre margini.  

 



 Treceți apoi la al doilea panou repetând același procedeu ca pentru panoul 1. Când ajungeți la 

al treilea panou să fiți cu băgare de seamă întrucât acesta trebuie sa treacă aproximativ cu 5 

mm peste panoul nr. 1.  

 Același lucru este valabil și pentru panoul nr. 4 care ar trebui sa se suprapună cu 5 mm peste 

panoul nr. 2. 

 Este foarte important ca aceste panouri să fie instalate corect de aceea recomandăm să evitați 

bulele prea mari sau întinderea materialului care ar putea să îl deformeze.  

 Aveți grijă ca panourile să nu se atingă dacă le-ați aplicat adezivul tuturor în același timp.  

 Asigurați-vă ca fiecare panou este instalat corespunzător și acordați-vă timpul necesar să îl 

instalați.  

 Dacă ați instalat un panou greșit, trebuie să acționați rapid: îl dezlipiți, aplicați din nou adeziv pe el 

si încercați să îl aplicați iar. 

 Treceți ruloul ferm dar destul de delicat peste material astfel încât să îndreptați golurile de aer spre 

margini și fără să riscați să zgâriați imprimeul. 

 Odată instalate panourile puteți curăța urmele de adeziv cu o lavetă umedă și curată. 

 Când fototapetul s-a uscat, puteți folosi cutter-ul pentru a tăia marginile care depășesc ori la 

plintă, ori la colțuri. 



 Fototapetul se usucă destul de încet. Condițiile cele mai 
propice pentru uscare sunt 20°C, ferestre închise și fără curenți 

de aer. 

 
ATENȚIE ! 

 
 Dacă produsul a fost deteriorat din vină clientului (a fost rupt, 

uzat, pătat) acesta nu mai poate fi returnat vânzătorului.  

 
 Prin achiziționarea produsului sunteți de acord că singura 

situație în care îl puteți returna este înainte de a-l fi folosit sau 

de a-l fi instalat pe ușă sau perete și în condițiile în care nu a 

fost deteriorat în niciun fel 


