
- Tunggu tiga puluh menit dan periksa permukaan untuk mencari gelembung
udara. Gunakan spatula untuk mendorongnya dengan kuat keluar ke tepi
- Setelah pemasangan wallpaper selesai, seka seluruh permukaan hingga
bersih dengan kain lembab untuk menghilangkan sisa lem yang berlebih.
Terakhir, periksa apakah ada gelembung udara atau tidak

Panduan Aplikasi Produk

SMART WHITEBOARD WALLPAPER
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Untuk pengaplikasian Smart Whiteboard Wallpaper (SWW), mohon membaca seluruh instruksi di bawah ini secara cermat sebelum proses aplikasi dimulai.
Anda juga dapat menonton panduan aplikasi dalam bentuk video pada kanal Youtube kami di : becraft.. Berhati-hatilah saat menggunakan SWW. Pastikan
Anda tidak melipat SWW karena dapat merusak permukaannya. Kami menganjurkan agar Anda memakai sarung tangan.
Harap dicatat : dua orang diperlukan untuk memasang SWW.

- Tutupi lantai dengan plastik atau bahan pelindung lain yang sesuai
- Lepaskan wallpaper sebelumnya atau lepaskan cat lama jika ada
- Periksa dan isi setiap lubang atau retakan di permukaan dengan
dempul biasa
- Gunakan kertas amplas untuk mengampelas permukaan yang halus
dan kasar atau tidak rata
- Permukaan yang mudah menyerap harus dilapisi dengan primer,
seperti Smart White Primer, sebelum aplikasi SWW Anda. Pastikan primer
benar-benar kering sebelum menempelkan perekat apa pun ke dinding
Anda

- Kami merekomendasikan aplikasi horizontal wallpaper, dimulai
dengan bagian bawah dinding
- Dengan pensil, tandai garis lurus, datar dan horizontal di sepanjang
dinding, 1,22 m dari lantai. Ini sebagai panduan tepi atas bagian
pertama wallpaper
- Ukur wallpaper sesuai panjang yang diinginkan dan potong dengan
pisau atau gunting tajam
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- Diperlukan lem Smart Vinyl Wallpaper Adhesive untuk memasang SWW.
Lem wallpaper standar tidak cocok. (Harap diperhatikan: Lem vinil biasa
tidak cocok untuk SWW. Anda harus menggunakan lem vinil seperti
Smart Vinyl Wallpaper Adhesive)
- Tambahkan 5% air ke lem dan aduk sebelum digunakan
- Terapkan dua lapisan lem. Pertama, aplikasikan satu lapis lem tipis
dan biarkan mengering minimal 30 menit. Kemudian aplikasikan
lapisan lem kedua secara merata ke permukaan dengan alat rol dan
pasang wallpaper, potong sesuai ukuran, pada lem basah

UKUR area permukaan

PERSIAPKAN area permukaan

APLIKASIKAN lem

APLIKASIKAN wallpaper
4.1. BAGIAN PERTAMA

- Mulai dari pojok, pasang bagian bawah terlebih dahulu, gulung
wallpaper di sepanjang dinding sehingga sisi hitam material menempel
ke dinding. Gunakan garis pensil Anda pada 1,22 m sebagai panduan
- Dengan hati-hati keluarkan wallpaper di sepanjang dinding, dorong
udara dan sisa lem keluar dari wallpaper
- Gunakan spatula wallpaper untuk menekan seluruh permukaan
wallpaper ke dinding, mendorong keluar semua kelebihan lem
wallpaper dari bagian belakang wallpaper
- Tekan dengan konsisten dan kuat untuk memastikan semua
gelembung udara dan lem berlebih telah dikeluarkan ke tepi. Tekan
seluruh permukaan dengan kuat ke dinding
- Periksa dan pastikan wallpaper pertama Anda sudah benar-benar
bebas dari gelembung udara sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya

4.2. BAGIAN KEDUA

Ada dua pilihan penggabungan yang tersedia untuk Anda :
Butt Jointing (Direkomendasikan)
- Untuk menyatukan wallpaper, kami sarankan Anda menggabungkan kedua
wallpaper tersebut. Wallpaper memiliki bagian tepi yang lurus sehingga ujung
yang satu dengan ujung yang lain akan bertemu secara merata
- Penting untuk menggantung bagian bawah terlebih dahulu agar bagian atas
secara alami akan menempel dengan bagian bawah
- Wallpaper akan bertemu dan dapat diaplikasikan bersama dengan spatula
wallpaper. Kerjakan wallpaper dengan menekan ke atas dan ke bawah pada
setiap bagian di sepanjang sambungan yang menyatukannya
- Jika suatu area sambungan membutuhkan perhatian tambahan, tambahkan
lem ekstra dan terus lanjutkan aplikasinya
- Jika sambungan / jahitan tidak rata, dengan hati-hati angkat tepi salah satu
bagian wallpaper dari dinding dan satukan wallpaper kembali serta lanjutkan
kembali aplikasinya dengan spatula. Anda mungkin perlu menambahkan
sedikit lem ekstra
- Periksa seluruh permukaan wallpaper apakah ada lem yang berlebih atau
gelembung udara, lalu dorong ke tepi dengan spatula
- Pastikan untuk menekan seluruh wallpaper dan setiap bagian wallpaper agar
bebas dari gelembung udara sebelum melanjutkan aplikasinya

Tumpang Tindih dan Potong Ganda
- Gantung bagian wallpaper berikutnya, tumpang tindih dengan tepi bagian
sebelumnya sejumlah 2 - 3 cm
- Tandai garis lurus di tengah bagian yang tumpang tindih
- Dengan pisau, potong sepanjang garis lurus yang melewati kedua lapisan.
Lepaskan wallpaper yang berlebih dari bagian belakang potongan
- Kedua bagian wallpaper sekarang akan bertemu dan dapat dikerjakan
bersamaan dengan spatula wallpaper, berikan tekanan ke atas dan ke bawah
pada masing-masing bagian untuk menyatukannya

Ulangi metode yang Anda pilih untuk seluruh pemasangan wallpaper

PERIKSA permukaan

06 WAKTU penggunaan
- SWW tidak boleh digunakan selama 48 jam setelah pemasangan agar lem
mengering dengan sempurna
- Terdapat stiker produk di dalam kemasan produk, gunakan stiker ini untuk
mengidentifikasi dinding Anda sebagai permukaan yang bisa ditulis

enjoy the experiences
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