Instruktioner för montering av Monroe Designs glas- och väggdekor
Följ nedanstående anvisningar för bästa resultat. Läs gärna igenom hela bruksanvisningen innan du böjar.
Under fliken Frågor & svar på monroedesign.se finns dessutom en video om hela processen.
Ytan
En Monroe Design kan monteras på nästan alla släta ytor. Bra ytor är målade väggar, dörrar, tapeter, glas, metall,
kakel och vitvaror. Porösa ytor med struktur - som putsade väggar, tegel, betong och obehandlat trä - är svåra att montera
på eftersom det kan bli luftfickor mellan underlaget och dekoren. För montage på målad vägg, är lite gräng att rekommendera. Mycket gräng gör väggen ojämn och svårare att montera på. Ju mer glans i målarfärgen desto lättare fäster dekoren.
Halvglans är vanligast och fungerar bra. Matt färg är betydligt svårare och ibland omöjlig att montera dekor på. Är rummet
redan målat med matt färg, kan en fondvägg i en annan kulör och glansigare färg skapas för dekoren. Detta brukar bli
riktigt snyggt.
Ytan där din Monroe Design ska fästas måste vara ren och torr. Rengör området innan du börjar. En målad vägg behöver oftast inte rengöras men se till att den inte har några flottiga fläckar.
Verktyg
Det finns några verktyg som kan underlätta monteringen av en Monroe Design. En monteringsskrapa medföljer alltid.
Den har en mjuk sida för montering på väggar och en hård sida för montering på helt släta ytor, som glas. Det kan vara bra
att ha något att mäta med för att få dekoren att sitta på rätt ställe. Dessutom behövs något att skära med. En mattkniv
är att föredra men en sax fungerar också. En vanlig hårtork gör det lättare att gnugga fast dekoren samt få bort luftbubblor
under den.
Dra av baksidans skyddsfilm
Din Monroe Design omges av två skyddsfilmer. Framsidan är mjölkigt transparent, medan baksidans papper är heltäckande med tecken/skrift på. Lägg dekoren på golvet med baksidan upp. Starta i ett hörn och dra långsamt av baksidans skyddspapper. Det är viktigt att hela motivet sitter kvar på framsidan, då du drar av baksidan. Om en bit av motivet
råkar följa med, får du gå tillbaka och stryka fast det igen. Lättast är detta om du drar nära och jämsmed underlaget
istället för rakt uppåt/utåt.
Våtmontering på glas & kakel
Om monteringsytan är helt slät, som glas eller kakel, är det lättast att våtmontera. Tillsätt några droppar diskmedel i
en vattenspruta och spraya både på den plats där dekoren ska monteras och på den klibbiga sidan av dekoren. Sätt upp
dekoren och pressa ut vattnet åt sidorna med hjälp av monteringsskrapan. Våtmontering gör det lätt att positionera dekoren
eftersom den inte hugger sig fast helt förrän efter 2 dygn. Låt helst appliceringstejen sitta kvar och torka i 2 dygn innan du
försiktigt drar bort den.
Torr montering
Monterar du på tapet kommer dekoren att hugga sig fast direkt. På en målad vägg kan den flyttas omkring, så länge du
inte gnuggat fast den ordentligt. När placeringen är rätt, gnuggar du fast den.
Dra försiktigt av den övre skyddsfilmen på framsidan och gnugga samtidigt fast dekoren permanent. Var mycket noga
med att gnugga bort alla luftfickor mellan dekoren och underlaget. Dekoren ska följa underlagets struktur helt. Små
luftfickor kan lätt tas bort genom att sticka små hål med en knappnål och pressa ut luften.
Det går lättare att gnugga fast dekoren med hjälp av värmen från en hårtork. Värm snabbt ett litet parti och fixera
fast det med hjälp av den mjuka sidan av skrapan. Se till att hårtorken inte värmer upp de ytor som redan fixerats. Risken
finns då att de lossnar igen.
Om en Monroe Design Dekor efter en tid släpper i kanterna beror det oftast på luftfickor under montaget. Aktivera limmet igen med hjälp av värmen från en hårtork och gnugga återigen fast dekoren mot underlaget. Så länge inga luftbubblor
finns mellan underlaget och dekoren kommer den att sitta perfekt!
Om du vill ta ner din Monroe Design lämnar den normalt sett inga klibbiga märken. Värme från en hårtork kan underlätta demonteringen om den har suttit uppe en längre tid.
Frågor? Ring oss! Vill du inte montera själv, hjälper vi till att boka en montör. Lycka till!

Varvsgatan 12, 117 29, Stockholm • +46 (0) 70 755 1977 • info@monroedesign.se • monroedesign.se

