
INSTRUKCJA: JAK PRZYKLEIĆ TAPETY?

Co będzie potrzebne

1. Klej do tapet
2. 1 litr zimnej wody
3. Naczynie do przygotowania kleju
4. Ołówek i taśma malarska (papierowa)
5. Nożyczki
6. Narzędzia pomiarowe (linijka, taśma
miernicza...)
7. Poziomica
8. Pędzel do kleju
9. Pędzel do tapetowania
10. Nożyk
11. Miękka gąbka lub ścierecz

Zanim zaczniesz

1. Przygotuj ścianę, która ma być
tapetowana.
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i
odtłuszczona.
2. Przytnij rolkę tapety wzdłuż kropek.
3. Ułóż każdy fragment tapety w
odpowiedniej kolejności. Sprawdź, czy boki
odpowiednio do siebie pasują i czy wzór nie
jest naruszony. Jeśli zauważysz jakiekolwiek
wady, skontaktuj się z nami – wymienimy
wadliwą rolkę.
4. Przygotuj klej. Jeśli użyjesz kleju do tapet z
naszej oferty dodatkowej, wymieszaj
zawartość jednego worka (50 g) z litrem
zimnej wody i odstaw na 15 minut.
Następnie ponownie wymieszaj klej i możesz
rozpocząć aplikację.

Uwaga: Ze względu na czas schnięcia kleju nie zaleca się stosowania tapet w pomieszczeniach o niskiej
wilgotności lub temperaturą poniżej 10°C. Optymalna temperatura dla procesu tapetowania i suszenia
wynosi od 18 do 21°C.

Nakładanie tapet flizelinowych

1. Za pomocą poziomicy i linijki zaznacz na wybranej ścianie co 50 cm proste pionowe linie, do których
przymocujesz krawędzie tapety.
2. Jeśli do tapetowania wybrałeś ścianę z oknem, zaleca się rozpoczęcie klejenia tapety od okna.
3. Nanieś klej na ścianę w miejscu przeznaczonym na pierwszą część tapety. Rozciągnij cienką, pionową
warstwę nieznacznie poza krawędź zaznaczonej linii prowadzącej. Nie nakładaj kleju na tapetę.
4. Weź pierwszą część tapety. Upewnij się, że masz właściwą część obróconą w pożądanym kierunku.
Ostrożnie rozwiń rolkę, aby nie zabrudzić powierzchni tapety.
5. Przyłóż górną część tapety do pokrytej klejem ściany i powoli dociskaj całość w kierunku z góry na dół.
6. Sprawdź, czy pierwszy element jest wyrównany względem linii prowadzącej. Jeśli nie jest, delikatnie
przesuń go do prawidłowej pozycji.
7. Przy pomocy pędzla starannie wygładź powierzchnię tapety, usuwając nierówności i pęcherzyki
powietrza.
Wykonuj ruchy okrężne w kierunku od środka kawałka do boków. Zacznij od góry.
8. Powtórz tę samą procedurę dla pozostałych części tapety. Upewnij się, że brzegi tapety w pionie
pasują do siebie.
9. Nadmiar kleju usuń za pomocą zwilżonej miękkiej gąbki lub szmatki. Podczas wycierania uważaj, aby
nie uszkodzić powierzchni tapety.
10. Po nałożeniu i wygładzeniu tapety odetnij wszystkie nadmiarowe części, w tym białe krawędzie za
pomocą czystego, ostrego noża. Użycie tępego noża może uszkodzić tapetę.



Po nałożeniu tapety

1. Ponownie sprawdź, czy tapeta w pełni przylega do ściany, jak również wyrównanie i poprawność
wzoru. Zalecana odległość do kontroli wzrokowej wynosi 1-2 metry. Zaraz po naklejeniu
tapety można jeszcze lekko przesunąć do właściwej pozycji.
2. Użyj wałka malarskiego, aby wygładzić ostatnie nierówności. Pod tapetą mogą pozostać niewielkie
pęcherzyki powietrza, których nie będzie można usunąć – powinny one jednak całkowicie się wchłonąć w
ciągu 1-3 dni.
3. W pomieszczeniu zadbaj o cyrkulację powietrza i temperaturę powyżej 10°C.
4. Nie próbuj przyspieszać procesu suszenia za pomocą jakichkolwiek ogrzewaczy lub podobnych
urządzeń.
Unikaj intensywnego ogrzewania w pomieszczeniu.


