INSTRUKCJA
KLEJENIA
tapet na zakładkę z tzw.
podwójnym cięciem
Przed rozpoczęciem przeczytaj
całą instrukcję montażu

ZANIM ZACZNIESZ
KLEJENIE
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Przeczytaj całą instrukcję
montażu. Postępuj zgodnie
z wytycznymi i nie pomijaj
żadnych kroków.
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1. Przygotuj narzędzia
1. miarka lub linijka
2. poziomica do wyznaczenia pionu
3. pędzel płaski
4. wałek do dociskania tapet 		
na połączeniu brytów
5. wałek z krótkim włosiem 		
do rozprowadzania kleju
– tutaj zwróć szczególną uwagę na podejmowane kroki
– ważne informacje

8. gąbka lub szmatka do 			
usuwania śladów świeżego kleju
9. ołówek
10. wiaderko
11. klej do tapet (zalecamy 		
gotowy do użycia klej 			
Flügger Adhesive 377 Easy)

6. szpachla fasadowa

12. rakla filcowa do tapet

7. nożyk do cięcia tapet 			

13. folia lub tektura malarska

oraz nożyk ze stopką do 		

14. kuweta malarska

podwójnego cięcia tapet

15. drabinka

Jeżeli poprawnie zamówiłeś tapetę według
naszych sugestii, tapeta powinna posiadać
ok. 6cm naddatku na szerokości oraz wysokości. Taki naddatek jest stosowany ze
względu na możliwe błędy pomiarowe, jak
również możliwe krzywizny sufitu oraz ścian.

3. Przygotuj podłoże
Podłoże, na którym planujemy przykleić tapetę, musi być mocno związane, czyste,
wolne od kurzu, łuszczących się powłok malarskich, spękań i tłustych plam.

2. Sprawdź tapetę
Bardzo ważne, aby przed przystąpieniem do klejenia bezwzględnie sprawdzić
stan tapety.
Rozłóż bryty obok siebie na suchej i czystej powierzchni.
Dokładnie sprawdź każdą rolkę:
1. sprawdź, czy nie różni się kolorystyka lub gramatura 				
poszczególnych brytów tapety,
• sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń na powierzchni tapety,
• sprawdź, czy zgadza się wzór, łączenia brytów tapety.

Tapety drukowane są z zakładką ok. 3cm

Ścianę zabezpiecz gruntem głęboko

(kolejne pasy ustaw tak, aby nachodziły na

penetrującym min. na 3 godziny przed

siebie tworząc jednolitą grafikę) powoduje

aplikacją tapety. 				

to zminimalizowanie wizualne łączeń.

						
					

4. Zabezpiecz podłogę

Jeżeli tapetę zaczynasz kleić od narożnika,
pamiętaj, aby uwzględnić możliwe krzywizny ścian. Zalecane jest wówczas wywinię-

Przed rozpoczęciem tapetowania należy

cie brytu tapety min.2cm (lub więcej w za-

zabezpieczyć podłogę za pomocną folii

leżności od krzywizny sąsiadującej ściany)

lub tekstury malarskiej.

na sąsiadującą ścianę. Linię pionu należy
wówczas wyznaczyć w miejscu połączenia
pierwszego z drugim brytem tapety.
Przed wywinięciem tapety na sąsiadują-

KLEJENIE
1. Wyznaczanie
pionowych linii

cą ścianę sprawdź, czy przy zamówieniu
uwzględniłeś odpowiednio duży naddatek
na krzywizny ścian.

2. Rozprowadzenie kleju
Za pomocą wałka z krótkim włosiem równomiernie rozprowadzamy klej na ścianie
w miejscu klejenia pierwszego brytu tapety. W miejscach trudno dostępnych klej
rozprowadzamy za pomocą płaskiego pędzla.

Na ścianie za pomocą poziomicy wyznacz pionową linię w miejscu, gdzie zaczynasz kleić pierwszy bryt tapety.

Brzegi i narożniki smarujemy klejem na
sam koniec, klej nie zdąży wyschnąć w trakcie montażu i będziemy mieli pewność, że tapeta nie będzie się odklejać.
Nie nakładamy kleju na powierzchnię tapety.

3. Klejenie tapety

6. Dopasowanie tapety

3cm
Przyłóż do ściany bryt tapety, wyrównaj go do wyznaczonej pionowej linii i deli-

ok.3cm

katnie dociśnij w kilku miejscach. Sprawdź, czy bryt tapety naklejony jest równo
w pionie. Jeżeli nie jest, można go delikatnie odkleić i dokonać odpowiedniej korekty.

Drugi bryt tapety naklej na zakładkę na bryt
sąsiadujący, dopasowując wzór dzięki wspólnym częściom obu brytów, tak aby grafika

Pamiętaj, że sufit może być krzywy, dlatego

tworzyła kompozycyjną całość.

zaleca się wywinięcie tapety o minimum połowę naddatku z wysokości tapet.

Tapetę wygładzamy po spasowaniu wzoru.

Tapetę kleimy powoli i delikatnie rozwijając

Zwracaj szczególną uwagę na dopasowa-

bryt od góry do dołu ściany.		

nie grafik na całej wysokości brytu tapety.

4. Wygładzanie nierówności
Powierzchnię tapety wygładzamy za pomocą

7. Docięcie dopasowanej tapety
ok.3cm

Dociśnij zakładki tapety do ściany tak, aby

rakli, usuwając zbędne pęcherzyki powietrza.

tworzyły jednolitą grafikę. Przez środek za-

Upewnij się, czy tapeta pewnie przylega na

warstw tapety jednocześnie.			

kładki przeprowadź pionowe cięcie obu
całej powierzchni.
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Cięcie obu warstw tapety wykonaj za po-

Pamiętaj jednak, że w przypadku klejenia

mocą nożyka ze stopką. Jeżeli nie posia-

kolejnego brytu, brzeg tapety nie powi-

dasz nożyka ze stopką, możesz przepro-

nien być zbyt mocno dociśnięty. Ułatwi to

wadzić cięcie podstawowym nożykiem

znacznie prowadzenie podwójnego cięcia

do tapet, pilnując pionowej linii cięcia po-

za pomocą nożyka ze stopką.

ok.3cm

przez przyłożenie linijki lub szpachli fasadowej pośrodku zakładki.

5. Klejenie kolejnych pasów tapety

Podwójne cięcie należy wykonać dopóki
klej nie chwyci tapet.

Posmaruj dalszą część ściany, nie brudząc
naklejonego już brytu tapety. 			
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8. Usunięcie powstałych ścinków
3cm

Wyrzuć powstały ścinek tapety, następnie
rozchyl delikatnie bryty tapet, wyjmując spod
nich drugi ścinek. Posmaruj ścianę pod łącze-

Uwaga! Ważne!

niem brytów i delikatnie przyklej obie części

W trakcie tapetowania oraz do czasu wyschnięcia tapet (zazwyczaj kilka dni) nale-

na styk, tak aby łączenie stało się niewidocz-

ży bezwzględnie unikać przewiewów i intensywnego wietrzenia pomieszczenia. Nie

ne. Przemyj krawędzie tapety oraz ściany

należy tapetować w trakcie letnich upałów, a zimą nie należy intensywnie ogrzewać

z resztek kleju przy pomocy lekko wilgotnej

tapetowanych pomieszczeń. Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń

szmatki lub gąbki. Mycie wykonuj bardzo de-

(grzewczych, nawiewowych itp.), przyspieszających wysychanie tapet. Powo-

likatnie. Połączenie brytów dociśnij za pomo-

dują (podobnie jak niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu) zbyt szybkie

cą wałka dociskowego.

wysychanie tapet na ścianie, a w konsekwencji powstawanie szczelin pomiędzy

Unikaj tarcia nadruku, bo możesz

w tapetowanym pomieszczeniu to 18-21°C, nie należy tapetować w temperatu-

pasami. Im wolniej tapeta będzie wysychać, tym lepiej. Optymalna temperatura
uszkodzić powierzchnię tapety.

rach poniżej 10°C. Jeżeli przy krawędziach zabrudzisz tapetę klejem, należy natychmiast zetrzeć go lekko zwilżoną, czystą, miękką gąbką. Nie wolno dopuścić
do wyschnięcia kleju na wierzchniej warstwie tapety. Tapetowanie zawsze roz-

9. Podziel się efektami pracy
Tapeta naklejona, pozostało dokończyć
aranżację i cieszyć się pięknym wnętrzem!
Będzie nam niezmiernie miło jak otrzymamy
od Ciebie zdjęcia z gotowej aranżacji :)

Powodzenia w montażu!

poczynamy od narożnika, od strony okna i kontynuujemy w głąb pomieszczenia.

Nie czujesz się ekspertem
w klejeniu tapet?
Poproś o pomoc osobę, która ma większe doświadczenie, bądź
skontaktuj się z ekspertem. Bez minimalnego doświadczenia może
się nie udać i cała Twoja praca pójdzie na marne!

Potrzebujesz pomocy?
(+48) 517 338 484					
help@walltime.pl

www.walltime.pl

