PORADNIK APLIKACJI TAPET
Przygotowanie:
Ściana, na której planujesz przykleić fototapetę musi być czysta, sucha oraz odpowiednio przygotowana:
▪ ściana pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową
musi być zagruntowana specjalnym środkiem gruntującym min. na 2 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić
uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować
osłabienie kleju
▪ ściana pokryta farbą
należy ją umyć mydłem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć
papierem ściernym (aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuścić.
Pamiętaj, po ostatnim malowaniu ściana musi schnąć co najmniej 20 dni przed tapetowaniem.
▪ ściana pokryta tapetą
usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany, należy
je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.
▪ Co będzie Ci potrzebne:
- Klej do tapet (np. Metylan Special lub Metylan Extra)
- Pędzel lub wałek do kleju
- Miarka/długa linijka
- Nożyczki/nożyk do tapet
- Czysty wałek lub flanelowa ściereczka do wygładzania
- Czysta gąbeczka (do ew. zdjęcia nadmiaru kleju)

Tapetowanie:
▪

Do aplikacji tapet flizelinowych można wykorzystać kleje do rozpuszczania w wodzie lub gotowe. Klej
należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu.

▪

W przypadku tapet flizelinowych klej rozprowadzamy tylko na ścianie (brak konieczności pokrywania
klejem również brytów ułatwia i przyspiesza proces tapetowania). Aby tapeta nie odchodziła od ściany i
dobrze się trzymała, rozprowadzaj klej równomiernie nie zostawiając suchych miejsc.

▪

Tapetowanie należy zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca się tapetowanie
w kierunku od okna do drzwi).

▪

Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać
systematycznie tak, aby nie wysechł przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnię nieco tylko
większą, niż nakładany bryt tapety.

▪

Przykładać suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.

▪

Pasy tapety należy kłaść od góry ściany (od sufitu), w ten sposób, aby jej część swobodnie opadała w
dół.

▪

Naklejając kolejny bryt należy dopasować wzór do naklejonego poprzednio pasa. Bryty tapety powinny
się idealnie stykać (nie zachodząc na siebie).

▪

Po naklejeniu tapetę wygładzić za pomocą czystego wałka lub miękkiej ściereczki. Pozwoli to na
usunięcie ew. pęcherzyków powietrza powstałych przy naklejaniu. Na koniec docisnąć brzegi brytów.

▪

Jeśli spod brzegów tapety wypłynie nadmiar kleju wystarczy usunąć go lekko wilgotną i czystą gąbką.
Należy to czynić po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. Nie trzeć wielokrotnie w tym
samym miejscu i nie używać chemicznych środków czyszczących. Wysychający klej może zniszczyć
powierzchnię tapety, dlatego ew. zabrudzenia należy czyścić na bieżąco.

▪

W celu wyrównania zbyt długich brytów należy ostrym nożem dociąć dolną krawędź naklejonych brytów
(ew. przed rozpoczęciem tapetowania wymierzyć miarką i dociąć nożyczkami bryty do odpowiedniej
wysokości ściany).

