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I N S T R U KC JA
N A K L E JA N I A  TA P E T

F L I Z E L I N O W Y C H

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips
Powinny być gładkie, niepylące dwukrotnie zagruntowane gruntem 
głębokopenetrującym. Tapeta nie przyklei się do żadnej powierzchni 
porowatej (np. tynk strukturalny). 

Zabezpieczona powierzchnia nie powinna być oklejana do momentu, aż 
w pełni wyschnie i stwardnieje – minimum 24 godziny od zagruntowa-
nia. Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10ºC.

W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu 
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 71 307 27 27

Odtłuszczona
 

Gładka  
i utwardzona 

Dokładnie  
wysuszona 

Pozbawiona pyłu, 
zabrudzeń i kurzu

Oklejana powierzchnia musi być:

Po przejechaniu dłonią ściana nie 
może pozostawiać białego nalotu. 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED  
PRZYSTĄPIENIEM DO OKLEJANIA:

Rolki przygotowane są z kil-
kucentymetrowym zapasem.

Zapas służy do uzupełnienia oklejanej 
powierzchni przy ewentualnych nierówno-
ściach sufitu lub podłogi; nadmiar należy 
odciąć specjalistycznym ostrzem po 
przyklejeniu.

Sprawdź czy wydruki  
są bez wad

Przed aplikacją, sprawdź na płaskiej 
powierzchni czy rolki do siebie pasują pod 
względem koloru oraz wzoru*.

* Jeśli wzór się nie zgadza złóż 
reklamację przed aplikacją tapety!

Klejenie stykowe 

Tapeta flizelina i winyl na flizelinie: KLE-
JENIE NA STYK. Tapety na podłożu flize-
linowym kleimy stykowo. Nie zostawiamy 
przerw pomiędzy brytami.



Tapetę naklejaj od lewego narożnika pomieszczenia,  od okna do drzwi, 
pozwoli to uniknąć cieni na tapecie. Żeby nakleić wydruk równo, możesz 
odmierzyć i narysować na ścianie pionowe linie o ok. 2 cm węższe niż 
szerokość tapety lub użyć poziomicy laserowej. 

INSTALACJA: Tapeta na 
podłożu 
flizelinowym 
klejona na klej do 
tapet.

Ścianę pokryta farbą umyj mydłem malarskim, 
a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, 
zmywalnej) przetrzyj papierem ściernym (aby zwięk-
szyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuść. 
Ściana świeża – pokryta gładzią gipsową, płytą karto-
nowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami bu-

dowlanymi musi być dwukrotnie zagruntowana gruntem głę-
bokopenetrującym min. na 24 godziny przed aplikacją. Należy 
zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąkł w podłoże, a nie 
zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować 
osłabienie kleju.

Tapetę naklejaj od góry do 
dołu i wygładzaj za pomo-
cą rakli. Tapetę wygładza-
my od środka do krawędzi, 
aby wyprowadzić ewentu-
alne pęcherze powietrza. 
Tapeta musi równomiernie 
i pewnie przylegać do po-
wierzchni ściany w każdym 
miejscu.

Klej nałóż tylko na ścianę 
- nie na tapetę. Klej nakła-
daj systematycznie w sze-
rokości nieco większej, niż 
nakładany bry t, aby nie 
wysechł przed położeniem 
tapety. 

Ciemne tapety powinny 
być aplikowane za pomocą 
wałka a nadmiar kleju po-
winien być usuwany punk-
towo (Nie ścierany) 

Tapety strukturalne należy 
kleić przy pomocy kleju do 
ciężkich tapet (np. Wall-
fix Heavy), tapety gładkie 
przy pomocy kleju do ta-
pet zwykłych. (np. Wallfix 
Medium) 

Brzegi - przed aplikacją 
czarnych tapet należy za-
maskować przy pomocy 
czarnego flamastra aby 
uniknąć odznaczania się 
krawędzi tapety.

Tapety niezabezpieczone 
lakierem nie nadają się 
do szorowania - przy wy-
cieraniu ciemnej tapety 
dłonią lub szmatką może 
ona pozostawiać delikatny 
nalot farby. Zachęcamy do 
zabezpieczenienia tapety 
lakierem Aquaceramic)

KLEJ DO TAPET

KLEJ DO TAPET

BRAK ZAKŁADKI - KLEJENIE 
STYKOWE

Tapeta powinna wysychać powoli w niezmiennej temperaturze przez kilka dni, dlatego należy unikać przez ten czas nagłego schładzania 
i ogrzewania oklejanego pomieszczenia.

Przyklejonej tapety nie przesuwamy, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia odklej ją i powtórz 
aplikację. Należy pamiętać o dopasowaniu wzoru poszczególnych pasów tapety.


