
 
WSKAZÓWKI W ZAKRESIE KŁADZENIA FOTOTAPETY

1. Przed położeniem fototapety lub tapety na ścianę rozłóż pasy tapet w odpowiednim układzie na podłodze. Sprawdź dokładnie, czy poszczególne części do siebie 
pasują. Źle położone tapety nie mogą być podstawą reklamacji. Mogą występować niewielkie różnice w odcieniu kolorów w porównaniu z próbkami katalogowymi. 
Przygotuj tapety tak, jak przy standardowym kładzeniu tapet. Podstawą dobrego położenia tapet są dobrze przygotowane ściany. 

2. Zerwij luźną tapetę, zaszpachluj nierówności i lekko zeszlifuj zaszpachlowane powierzchnie.
    Używaj kleju celulozowego. Stosuj się do wskazówek producenta kleju.

Uwaga! Klej nie może być zbytnio rozcieńczony wodą.

3. Najważniejsze jest położenie pierwszego pasa tapety. Aby następne pasy mogły być położone równo, ważne jest, aby ten pierwszy położyć z zachowaniem 
największej dokładności. Zaleca się rozpoczęcie od górnej lewej części (nr 1). Potrzebne do tego będą narzędzia do tapetowania – calówka, poziomica, liniał itp. Nałóż 
cienką i równą warstwę kleju na cały pas. Pamiętaj, aby położyć klej także w rogach i na krawędziach.    W przypadku tapet na podkładzie flizelinowym klej nakładamy na 
ścianę. Zostaw pas do przeschnięcia na maksymalnie 1-2 minuty.
UWAGA! NIE ZWIJAJ (NIE SKŁADAJ) PASA TAPETY!

4. Najpierw przyklej górną część długości pasa tapety. Wygładzaj, poczynając od środka na zewnątrz, we wszystkich kierunkach. Dopilnuj, aby wszystkie pęcherze 
powietrzne zostały wygładzone za pomocą wałka lub gąbki.
Gdyby okazało się, że pas został źle położony, należy go natychmiast ostrożnie zdjąć i od razu przyłożyć na właściwe miejsce. Następnie należy zetrzeć nadmiar kleju 
przy pomocy wilgotnej gąbki.

5. Czas schnięcia jest stosunkowo długi. Zbyt krótki czas schnięcia może być przyczyną odstawania brzegów. Dlatego też należy kłaść tapety w temperaturze ok. +20 ºC. 
(Jeżeli tapetowanie odbywa się w porze zimowej, należy ogrzać pomieszczenie).

Pamiętaj, aby:
-  często wymieniać ostrze noża – tępe ostrze może poszarpać brzeg pasa tapety.
- pomieszczenie oraz tapetowana ściana były utrzymywane w temperaturze co najmniej +20ºC.
 w przypadku wątpliwości odnośnie produktu lub sposobu tapetowania skontaktować się ze sprzedawcą.

Masz pytania lub problem z położeniem ? Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

POWODZENIA!

Uwaga Zalecane kleje !
Właściwie dobrany klej gwarancją

udanego tapetowania

Zapraszamy do Twojego sklepu z tapetami:

www.decormaison.com.pl



Mała pomoc
przy tapetowaniu...

Praktyczne rady i wskazówki
odnośnie kładzenia tapet 

Jeżeli chcesz otrzymać kompletny przewodnik dotyczący wiedzy z zakresu tapetowania, skontaktuj się ze sklepem, w którym 
zakupiłeś towar lub zajrzyj na naszą stronę internetową www.decormaison.com.pl. Znajdziesz tam wiele pięknych kolekcji tapet, 

które mogą stanowić inspirację do stworzenia jeszcze przyjemniejszej atmosfery w Twoim domu.
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