
Przygotuj

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

Klej do tapet flizelinowych

1l zimnej wody

Kuwetę do przygotowania kleju

Ołówek, taśmę papierową

Nożyczki

Narzędzie pomiarowe (linijka, metr…)

Poziomica (uwaga: poziomicę możesz zastąpić 

ciężkim przedmiotem np. nożyczkami 

zawieszonymi na sznurku)

Pędzel do kleju

Szczotkę i wałek do tapety

Nożyk do tapet

Miękką gąbkę lub ściereczkę

Montaż fototapety flizelinowej

Za pomocą poziomicy oraz linijki na tapetowanym fragmencie ściany zaznacz co 50 cm równe pionowe linie, wzdłuż których 

będziesz naklejać pasy tapety.

Jeśli tapetujesz ścianę na której występują okna, dla wygody zacznij w jego pobliżu, a następnie przesuwaj się w stronę ściany.

Powierzchnię ściany przeznaczoną pod pierwszy pas fototapety posmaruj klejem (może to być obszar nieco szerszy niż 

szerokość pasa). Rozprowadź na niej cienką warstwę kleju za pomocą pędzla. Uważaj, by warstwa kleju nie była zbyt gruba i by 

była jednolita. Nie nakładaj kleju na fototapetę!

Weź pierwszy pas fototapety. Upewnij się, gdzie jest jego góra i że zaczynasz od właściwego. Zroluj go wzorem do środka 

(zaczynając od dołu) lub delikatnie złóż wpół, by uniknąć zabrudzenia klejem powierzchni wzoru. 

Przyłóż górną część pasa w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości do pokrytego klejem fragmentu ściany. Następnie 

delikatnie rozwiń pas, przyklejając go na całej długości. 

Sprawdź czy pierwszy pas jest na ścianie ułożony równo wzdłuż wyznaczonych linii. Jeśli nie, delikatnie przesuń pas, by znalazł się 

we właściwym położeniu. 

Szczotką do tapet delikatnie wygładź powierzchnię tapety, usuwając nierówności i pęcherzyki powietrza. Szczotkę należy 

przesuwać kolistymi ruchami od środka pasa na jego boki, zaczynając od górnej powierzchni i schodząc w dół. Uważaj, by 

szczotka nie została zabrudzona klejem. 

Powtarzaj te kroki dla kolejnych pasów fototapety. Zwróć uwagę, by krawędzie wzoru były równo dopasowane. 

Nadmiar kleju możesz usunąć za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki, lekko nawilżonej. Uważaj, by gąbka nie była sucha i by nie 

pocierać nią mocno powierzchni fototapety, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia nadruku.

Po zakończeniu naklejania tapety oraz wygładzeniu wszystkich pasów szczotką, za pomocą nożyka odetnij wszystkie nadmiarowe 

części fototapety (w tym białe krawędzie). Zwróć uwagę, by ostrze nie było ubrudzone klejem i by było ostre. Stosowanie tępego 

noża może doprowadzić do naderwania fototapety. 

Nim zaczniesz tapetować

Przygotuj ścianę, na której zamierzasz naklejać fototapetę. 

Powierzchnia ściany powinna być sucha, czysta i odtłuszczona 

(najlepszy efekt osiąga się na ścianie pokrytej białą gładzią 

szpachlową). Fototapeta flizelinowa maskuje drobne 

niedoskonałości, ale jeśli ubytki na ścianie są głębokie, należy je 

wypełnić przed przystąpieniem do tapetowania. Jeśli ściana 

pomalowana jest kontrastowymi kolorami, warto wcześniej 

zastosować jasny podkład, by te kolory zamaskować. Przed 

nałożeniem fototapety należy usunąć z przeznaczonej na nią 

powierzchni wszelkie pozostałości poprzednich tapet. 

Potnij rolkę z fototapetą wzdłuż oznaczonych przerywaną linią linii 

cięcia.

Rozłóż pasy we właściwej kolejności i sprawdź, czy we wzorze nie 

występują błędy i czy krawędzie do siebie równo pasują. W razie 

zauważenia problemu, skontaktuj się z nami, by wymienić rolkę.

Przygotuj klej. W przypadku stosowania kleju do tapet od bimago, 

jedną saszetkę (50g) dokładnie rozrób w 1l chłodnej wody 

i odczekaj kwadrans. Po 15 minutach zamieszaj klej jeszcze raz 

i możesz przystąpić do nakładania kleju na ścianę.
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Uwaga: ze względu na proces wysychania kleju nie zaleca się tapetowania w pomieszczeniach o bardzo niskiej wilgotności 

powietrza oraz temperaturze powietrza niższej niż 10°C. Optymalna temperatura pomieszczenia w czasie tapetowania 

i schnięcia to 18-21°C.
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Po przyklejeniu

Jeszcze raz sprawdź, czy tapeta dokładnie przylega do ściany na całej powierzchni oraz czy pasy zostały przyklejone równo i wzór 

nie został zniekształcony. Ocenę wzoru najlepiej wykonywać z odległości 1-2 metrów. Jeśli zauważysz przesunięcie wzoru, w 

przypadku świeżo przyklejonej fototapety flizelinowej możesz delikatnie przesunąć pas na ścianie i go wyrównać.

Wałkiem do tapet jeszcze raz wygładź powierzchnię fototapety. Pod świeżo nałożoną fototapetą mogą występować nieliczne 

niewielkie pęcherzyki powietrza. Powinny one zniknąć w przeciągu 1-3 dni.

Pamiętaj, by w świeżo tapetowanym pomieszczeniu utrzymywać temperaturę powyżej 10°C oraz stały dopływ powietrza. 

Nie wspomagaj naturalnego procesu schnięcia fototapety. Nie stosuj żadnych urządzeń nawiewowych, by ten proces 

przyspieszyć. W miarę możliwości unikaj intensywnego ogrzewania tapetowanych pomieszczeń, zwłaszcza, jeśli tapeta została 

nałożona w pobliżu urządzeń grzewczych.
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