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Jak nakleić fototapetę?

Przygotowanie narzędzi
✔
✔
✔
✔
✔
✔

klej do tapet (za wyjątkiem fototapety samoprzylepnej)
pędzel lub wałek malarski do nakładania kleju
gumowy wałek do tapet
nóż do tapet,
dodatkowo folia malarska, wiadro plastikowe, ściereczka, poziomica, drabina.
przyda się też ktoś do pomocy, co cztery ręce to nie dwie :)

Przygotowanie ściany
Przed rozpoczęciem tapetowania upewniamy się że ściany są czyste i suche.
Uzupełniamy i wyrównujemy wszelkie ubytki oraz usuwamy zabrudzenia i tłuste plamy.
Demontujemy listwy przypodłogowe oraz wszelkie wystające elementy typu gwoździe
czy gniazdka elektryczne. Ścianę powinniśmy zagruntować klejem do tapet (w
odpowiednich proporcjach podanych na etykiecie kleju) lub środkiem gruntującym.

Sprawdzenie fototapety
Fototapetę należy rozłożyć, kładąc ją na czystej, suchej
powierzchni, stroną zadrukowaną do góry.
W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów (pasów) należy rozwinąć
wszystkie części i sprawdzić, czy wydruk jest wolny od wad fabrycznych
(zniekształceń, zarysowań, różnicy w rozmiarach poszczególnych
elementów, lub niezgodności motywu graﬁcznego na łączeniu brytów)

Fototapety Lateksowe (papierowe)
1. Po przygotowaniu ściany, wyznacz poziomicą używając ołówka pionową linię
pomocniczą w miejscu gdzie powinna znajdować się krawędź fototapety,
2. Rozrób klej: dla fototapet na podłożu lateksowym (papierowym) polecamy klej
Metylan
Special (klej do tapet stosujemy według wskazówek i zaleceń
producenta).
3. Nanieś dokładnie klej na fototapetę, pamiętaj o równomiernym pokryciu całej jej
powierzchni, zwłaszcza krawędzi. Po rozprowadzeniu kleju musimy odczekać około 3
minuty. Pamiętaj, że fototapetę zaczynamy kleić zawsze od strony okna.
4. Zacznij naklejać od suﬁtu dociskając fototapetę w dół, pozbywając się
pęcherzy powietrznych. Pęcherzyki powietrza można usunąć gumowym wałkiem do
tapet z góry na dół oraz od środka na boki.
5. Starannie, bez pośpiechu dociskaj wałkiem fototapetę, zwracając szczególną
uwagę na to, żeby krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
6. Nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką.
7. Jeżeli fototapeta składa się z kilku elementów, kolejne bryty kładziemy w
ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając je obok siebie "na zakładkę".
8. Pozostaw fototapetę do wyschniecia (klej do tapet papierowych schnie około 8
godzin)
Film instruktażowy:
http://www.youtube.com/watch?v=eLtfYDRUwlE

Fototapety Vinylowe (ﬂizelinowa)
1. Po przygotowaniu ściany, wyznacz poziomicą używając ołówka pionową linię
pomocniczą w miejscu gdzie powinna znajdować się krawędź fototapety,
2. Rozrób klej: dla fototapet na podłożu ﬂizelinowym polecamy klej Metylan
Direct (klej do tapet stosujemy według wskazówek i zaleceń
producenta).
3. Nanieś dokładnie klej na ścianę, pamiętaj o równomiernym pokryciu całej jej
powierzchni. Na fototapety na podłożu ﬂizelinowym nie nakładamy kleju. Pamiętaj, że
fototapetę zaczynamy kleić zawsze od strony okna.
4. Suchą fototapetę zacznij naklejać od suﬁtu dociskając fototapetę w dół, pozbywając
się
pęcherzy powietrznych. Pęcherzyki powietrza można usunąć gumowym wałkiem do
tapet z góry na dół oraz od środka na boki.
5. Starannie, bez pośpiechu dociskaj wałkiem fototapetę, zwracając szczególną
uwagę na to, żeby krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
6. Nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką.
7. Jeżeli fototapeta składa się z kilku elementów, kolejne bryty kładziemy w
ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając je obok siebie "na styk".
8. Pozostaw fototapetę do wyschniecia (około 3 godzin)

Fototapety Samoprzylepne (Panoramic Stick)
1. Po przygotowaniu ściany, wyznacz poziomicą używając ołówka pionową linię
pomocniczą w miejscu gdzie powinna znajdować się krawędź fototapety,
2. Połóż bryt zadrukiem skierowanym do ziemi i odklej od kilkunastu do kilkudziesięciu
centymetrów papieru podkładowego, dla ułatwienia możesz zagiąć papier podkładowy
3. Zacznij naklejać fototapetę od góry (suﬁtu), zmierząjąc w dół (zalecamy użycie ﬁlcowej
rakli)
4. Druga osoba naciąga bryt i odkleja papier podkładowy (ciągnąc go w dół).
6. Jeżeli pojawią się pęcherzyki powietrza, lub okaże się że przyklejasz krzywo, odklej i
przyklej ponownie - to niewątpliwa zaleta fototapety Panoramic Stick
7. Jeżeli fototapeta składa się z kilku elementów, kolejne bryty kładziemy w
ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając je obok siebie "na zakładkę".

Folie Vinylowe samoprzylepne oraz Glass Stick
Możemy zastosować taką samą metodę naklejania jak w przypadku Fototapety
samoprzylepnej Panoramic Stick, jednak ze względu na to że przeznaczone są do klejenia
na drewno, szkło i metal zalecamy metodę "na mokro" opisaną poniżej:
1. Powierzchnię na którą będziemy naklejać należy dokładnie odtłuścić, najlepiej za
pomocą alkoholu izopropylowego lub ewentualnie innego środka odtłuszczającego.
2. Spryskaj dokładnie wodą powierzchnię na którą będzie naklejana folia
3. Połóż folię papierem podkładowym skierowanym do góry i odklejaj papier
jednocześnie spryskując folię (możesz też najpierw odkleić papier a dopiero po tej
czynności spryskać folię wodą)
4.Połóż mokrą folię na spryskanej wcześniej powierzchni i przytrzymując ją wyprowadzaj
wodę od środka folii na zewnątrz we wszystkich kierunkach (zalecamy użycie ﬁlcowej
rakli)
5. Jeżeli pod powierzchnią folii zostaną pecherzyki powietrza możesz przekłuć je cienką
igłą i docisnąć do podłoża.

