
Przed tapetowaniem 

Przedstawiamy kilka uwag przydatnych przy samodzielnym tapetowaniu. Nasze sugestie są wynikiem wieloletniego doświadczenia i 
zawierają ogólne informacje przydatne przy klejeniu wszystkich fototapet.  

Jak przygotować ścianę do klejenia fototapety?  

1. Ściany o chłonnych powierzchniach (pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe i inne) gruntujemy odpowiednim    
  środkiem. Po wyschnięciu zagruntowanego podłoża możemy przystąpić do klejenia fototapety. 

2. Ściany pomalowane farbą zmywamy mydłem malarskim. Ścianę przecieramy papierem ściernym, aby ułatwić wiązanie kleju. 

3. Ściany należy dobrze wyrównać. Każda nierówność będzie widoczna po naklejeniu fototapety. 

Tapetowanie krok po kroku 

1. Klej należy przygotować według instrukcji załączonej przez producenta. 

2. W miejscu położenia pierwszego bryta fototapety narysować pionową linię. Dokładne pionowe przyklejenie  
  krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że tapeta nie wyjdzie na sufit lub nie dojdzie do narożnika pomieszczenia,  
  pokoju. 

3. Bryty należy rozłożyć na czystym podłożu i za pomocą pędzla nałożyć klej na pierwszy z kawałków fototapety. Po  
  odczekaniu około minuty przykładamy bryt do narysowanej linii pionowej, na suchą ścianę. Dociskamy przez  
  chwilę, aż klej zacznie wiązać. 

4. Do dociśnięcia tapety używać wałka do tapet lub wałka do emulsji. Nie należy robić tego szmatą, ścierką lub innymi  
  szorstkimi materiałami, ponieważ może to uszkodzić wydruk na fototapecie. Pęcherze powietrza usuwamy z góry  
  na dół i od środka do brzegów. Małe pęcherzyki powstałe podczas klejenia powinny zniknąć po wyschnięciu kleju. 

5. Łączenia dociskamy również wałkiem do tapet. Ze względu na przedstawiony wzór, musimy pamiętać o tym, aby  
  fototapety precyzyjnie ze sobą łączyć. 

6. Nadwyżkę kleju niezwłocznie usuwamy, delikatnie operując szmatką. 

Częste błędy przy tapetowaniu 

1. Fototapety papierowe, niezabezpieczone laminatem nie są odporne na ścieranie i zmywanie.  
  Podczas klejenia wydruk jest najbardziej podatny na rozmycie. 

2. Rozchodzenie się fototapety w rękach zachodzi, wtedy kiedy tapeta nasiąkała klejem zbyt długo lub użyto 
  niewłaściwego kleju. 

3. Bąbelki pod powierzchnią tapety powstają wtedy, gdy bryty były dociskane wałkiem od zewnątrz do środka.  
  Efekt powinien zniknąć częściowo lub całkowicie po wyschnięciu tapety. 

Niezbędne rzeczy do klejenia fototapety 

1. Wiaderko do przygotowania kleju, 
2. Pędzel do nanoszenia kleju, 
3. Wałek malarski do dociskania tapety, 
4. Miarka, ołówek, 
5. Klej do fototapet, 
6. Nóż introligatorski, 
7. Poziomica, 
8. Rękawice lateksowe. 


