
INSTRUKCJA
MONTAŻU TAPETY



Nasz autorski, dedykowany klej do wszystkich 
tapet z naszego sklepu. Opakowanie wystarczy 
na zamontowanie około 15-20m2 tapety.
Klej do samodzielnego przygotowania (pro-
szek rozpuszczalny w wodzie). Jest przystępny 
cenowo i bardzo uniwersalny.

Wallfix Contract Heavy (lub Super Heavy) to 
specjalistyczny klej, którego największą zaletą 
jest fakt, że jest to klej gotowy, w wiaderku. 
Świetnie sprawdza się w montażu cięższych 
tapet - laminowanych lub strukturalnych.

MMetylan Direct firmy Henkel to popularny klej 
dostępny w każdym markecie budowlanym. 
Sprawdzi się w montażu tapet na flizeliinie, 
jednakże tylko w wersji „eko”. Klej ten może 
okazać się za słaby na tapety laminowane i 
strukturalne. Wystarczy na 18-22m2 tapety.

rekomendowane K L E JE

Tapeta flizelinowa
„EKO”

To uniwersalna tapeta, 
która stanowi najpopu-
larniejszą opcję do 
wszystkich wnętrz.

Tapeta flizelinowa
laminowana „LUX”

To tapeta z dodatkową
wwarstwą ochronną, która 
zabezpiecza przed za-
brudzeniami. To tapeta 

zmywalna.

Tapeta winylowa
strukturalna „CANVAS”

To tapeta z przepiękną 
teksturą imitującą płótno. 
Prezentuje się niezwykle 
szlachetnie i efektownie.
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Dziękujemy za zakup tapety na flizelinie z naszego sklepu. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. Przed rozpoczęciem montażu, proszę zapoznać się z 
treścią tej instrukcji.

PRZYGOTOW ANIE ŚCIANY

Ściana, na której planujemy przykleić tapetę musi być czysta, sucha, lekko chłonna 
oraz odpowiednio przygotowana. Wyodrębniamy cztery sytuacje:
a) Ściana świeża – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi
         chłonnymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana specjalnym      
     środkiem gruntującym (lub rozwodnionym klejem do tapet) min. na 2 godziny   
     przed aplikacją.
b) Ściana pokryta farbą – należy ją umyć mydłem malarskim, a w przypadku grubej     
     warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć papierem ściernym, aby     
     zwiększyć przyczepność kleju do podłoża oraz odtłuścić.
c) Ściana pokryta tapetą – usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po    
         zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany należy je naprawić, a   
     następnie całą ścianę zagruntować.
d) Ściana wilgotna – pokrywa się warstwą zaprawy wodoszczelnej.

PRZYGOTOW ANIE TAPETY

PrPrzed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan tapety. W 
celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok 
siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy zadrukiem do góry. Jeżeli 
tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić, czy zgadza się wzór, oraz czy nie 
różni się kolorystyka lub gramatura jej poszczególnych fragmentów.

W SKAZÓW KI OGÓLNE

TTapeta jest z wysokiej jakości materiału, ale należy obchodzić się z nią delikatnie, 
aby uniknąć jej uszkodzenia. Pomocne będą czyste rękawiczki ochronne. Używaj 
gumowego wałka.

Wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie, bądź ostrożny.

KKolejne pasy (bryty) tapety przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie 
przyklejając je obok siebie „na styk”. (chyba, że zamówienie zostało przygotowane 
inaczej na etapie przygotowywania zamówienia) Pomiędzy brytami tapety nie da 
się wyeliminować efektu łączenia tak, aby był całkowicie niewidoczny.

Zaleca się, aby na nowo postawionej ścianie przez miesiąc nic nie naklejać, tzw. 
sezonowanie ściany. Upewnijmy się, że farba, którą pomalowana jest ściana nie 
zmniejsza siły klejenia.

TTapetę (jeśli to konieczne) docinać nożykiem. (z łamanym ostrzem)

Jeśli zajdzie potrzeba - do naklejania tapety zaangażować minimum 2 osoby, aby 
tapeta nie uległa uszkodzeniu. Warto do montażu zaangażować fachowca,
z doświadczeniem w klejeniu tego typu tapet.

Ściana pod tapetą, powinna być jednolitej barwy (najlepiej białej). Szczególnie w 
przypadku montażu tapet z jasnym tłem, należy pozbyć ze ściany wszelkich
plam itp. plam itp. (doprowadzić ścianę do jednolitej barwy białej), gdyż finalnie mogą one 
przebijać (być widoczne) i psuć efekt końcowy.
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KLEJENIE TAPETY

1) Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca 
się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi). Dla ułatwienia - skorzystaj z 
dołączonego do tapety planu podziału.
2)2) Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu 
konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu. Uważać na ślady po ołówku, gdyż w 
przypadku tapet z jasnym tłem może przebijać/pobrudzić/zniszczyć tapetę.
3) Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając o 
odpowiednim dopasowaniu wzoru. Dla bezpieczeństwa warto zostawić zapas.
4) Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub 
pędzla. Kleju nie trzeba nakładać na tapetę, wystraczy na ścianę.
5)5) Klej nakładać systematycznie, aby nie wysechł przed położeniem tapety. 
Najlepiej na powierzchnię nieco większą, niż nakładany bryt tapety, aby uniknąć 
odklejajćych się krawędzi. Zwrócić uwagę na wyciekający na powierzchnię tapety 
klej - może ją uszkodzić. Jeśli wyciekł - usunąć na bieżąco delikatnie wilgotną 
nieszorstką szmatką lub czystą gąbką. Nie używać środków chemicznych do 
usuwania kleju, gdyż nieodwracalnie mogą uszkodzić tapetę.
6) Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.
7)7) Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych 
jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy dokładnie dopasować 
wzór do naklejonego poprzednio brytu.
8) Wszystkie brzegi tapet są firmowo przycięte i powinny być łączone na styk 
(chyba, że w zamówieniu zostało ustalone inaczej), przy pomocy wałka lub miękkiej 
szczotki. Pamiętać o tym, aby nie uszkodzić tapety wspomnianymi przedmiotami.
9) Usunąć na bieżąco pęcherzyki powietrza za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.
110) Przyciąć nożem (tzw. „tapeciakiem”) górną i dolną krawędź brytów, jeśli potrzeba.

WWłaściciel sklepu gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na 
warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Odbiorcy i 
Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, 
według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od 
odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. 
Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i 
doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach i 

indywidualindywidualnych sytuacjach.

KLEJENIE TAPETY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Art. 38, pkt. 3 
nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni 
produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, którymi są tapety ścienne 
„na wymiar”. Treść ustawy: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 
umów: […] 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizindywidualizowanych potrzeb.”

Jeśli po otrzymaniu tapety klient stwierdzi wady fizyczne produktu lub stwierdzi, że 
zamówiony produkt nie jest zgodny z umową, czyli np. jest wadliwy, uszkodzony, 
niezgodny ze specyfikacją – może go reklamować. Ewentualna reklamacja będzie 
łatwiejsza w rozpatrzeniu, jeśli wady zostaną wskazane przed montażem. Klient 
zobowiązany jest przedstawić zdjęcia oraz opis problemu, niezbędne do oceny 
dalszego postępowania. Towar wadliwy wymieniany jest na pełnowartościowy bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego.
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