Instrukcja Klejenia Tapety

(tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym – laminowana, zmywalna)

1. Przygotuj ściany








usuń starą tapetę
napraw wszelkie niedoskonałości ściany – zaszpachluj ubytki i nierówności,
wyrównaj i przytrzyj ścianę papierem ściernym o drobnej ziarnistości, nie używając zbyt dużej siły,
usuń pył ze ściany,
zagruntuj ścianę używając gruntu głęboko penetrującego, nie farby gruntującej – na co najmniej 24
godziny przed tapetowaniem,
ściana powinna być jednokolorowa, najlepiej biała, gdyż nie możemy zagwarantować, że tapeta
całkowicie zakryje ciemne plamy czy różnokolorowe wzory,
tapety nie należy kleić na ściany pokryte farbą lateksową, gruntującą, inną tapetą, ściany z
ubytkami, nierówne, łuszczące się.

2. Przygotuj tapetę








obejrzyj tapetę przed przyklejeniem na ścianę – jeśli zauważysz jakieś wady fabryczne,
niezwłocznie zgłoś ten fakt sprzedawcy i zwróć tapetę,
zmierz wysokość ściany,
dodaj 5-10 cm aby umożliwić ewentualne późniejsze docięcie,
utnij pierwszy bryt tapety i połóż go na czystej, prostej powierzchni, wzorem do dołu,
przygotuj klej do tapet zgodnie z instrukcją producenta, aby otrzymać odpowiednie właściwości
kleju – do tapet winylowych na podkładzie flizelinowym zalecamy klej Metylan Direct,
rozprowadź równą warstwę kleju na ścianie, używając np. wałka lub pędzla ławkowego,
opcjonalnie, możesz posmarować klejem tapetę aby zapewnić lepszą przyczepność oraz łatwiej
manewrować tapetą w celu dopasowania wzoru.

3. Przyklej tapetę












zacznij od głównego źródła światła i kontynuuj klejenie aby zakończyć je w dyskretnym miejscu, np.
za drzwiami,
przyłóż pierwszy bryt tapety do ściany,
dociśnij go do ściany,
używając filcowej rakli, plastikowej pacy do tapet lub czystej ściereczki, ruchami w dół i od środka
do zewnątrz, układaj tapetę na ścianie,
jeśli tapeta jest ułożona prawidłowo, wygładź cały bryt, usuwając ewentualne pęcherzyki powietrza
czy nadmiar kleju,
jeśli pozostały jakieś małe pęcherzyki kleju, to powinny one zostać wchłonięte przez ścianę w ciągu
3 dni od tapetowania,
jeśli krawędzie/narożniki tapety odstają, posmaruj je klejem używając niewielkiego pędzelka i
dociśnij rolką uciskową – możesz użyć kleju dedykowanego do podklejania krawędzi tapet,
użyj ostrego nożyka aby odciąć ewentualny nadmiar tapety przy suficie lub podłodze – ostrze ustaw
pionowo,
delikatnie usuń ewentualne ślady kleju gąbką z czystą wodą,
przyłóż kolejny bryt do ściany dopasowując wzór, bryty mają być położone tuż obok siebie (nie
obracaj brytów „do góry nogami” i nie naciągaj ich na siłę!),
tapety są pokryte laminatem, który dodaje im trwałości i pozwala na zmywanie podstawowych
zabrudzeń – zalecamy czyszczenie tapety miękką, delikatnie zwilżoną ściereczką z mikrofibry – nie
należy używać szczotek, twardych gąbek i płynów z alkoholem.
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