PRZYGOTOWANIA
* Świeżą ścianę pokrytą gładzią gipsową,
lub innymi materiałami, które są chłonne
oraz ścianę z płyty kartonowo-gipsowej
należy pokryć środkiem gruntującym na
minimum 2 godziny przed kładzeniem
tapety. Powinien on dokładnie wsiąknąć
w powierzchnię ściany.

I. Przygotowanie ściany

II. Potrzebne narzędzia

III. Sprawdzenie graﬁki

IV. Pasek informacyjny

Ściana do tapetowania powinna być czysta,
sucha, lekko chłonna oraz pozbawiona
nierówności, które wpłyną na efekt
końcowy*.

W swojej przesyłce, oprócz tapety,
znajdziesz zestaw niezbędnych akcesoriów:
korytko do moczenia tapety, gąbkę, nożyk
do tapet, elastyczną szpachelkę i folię
malarską.

Rozłóż pasy tapety obok siebie i sprawdź
ich kolor oraz wzór.

Pierwszy bryt, który powinieneś położyć,
to drugi od prawej – odległość jaką musisz
zachować od prawej strony ściany jest
ściśle określona i znajduje się w dolnej
części graﬁki, obok rysunku
przedstawiającego kolejność przyklejania
poszczególnych brytów.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się
z nami.

Przydać może się również ołówek,
poziomnica, miara, drabina oraz… druga
osoba do pomocy!

* Ścianę pokrytą farbą należy umyć
mydłem malarskim. Jeśli na ścianie
znajduje się gruba warstwa farby, najlepiej
przetrzeć ją papierem ściernym
i odtłuścić.
* Ze ściany wytapetowanej trzeba zdjąć
wszystkie dotychczasowe warstwy tapety
oraz wszelkie pozostałości po niej. Jeśli po
ich usunięciu zauważysz uszkodzenia
powierzchni ściany, napraw je i zagruntuj
całość.

KŁADZENIE TAPETY

10 sek.

1 min

I. Zaznaczenie linii pomocniczej

II. Aktywowanie kleju

III. Rozwijanie tapety

IV. Składanie tapety

V. Naklejanie

Przy prawej krawędzi pierwszego brytu,
w odległości zapisanej na pasku
informacyjnym pierwszego brytu (patrz
powyżej), za pomocą poziomnicy lub
sznurka i ciężarka zaznacz ołówkiem
pionową linię pomocniczą.

Zwiń pas tapety w rulon – graﬁką
do środka. Zanurz rulon w pojemniku
z wodą o temperaturze pokojowej.
Odczekaj 10 sekund.

Rozwiń rulon powoli z korytka tak, aby
podczas rozwijania klej miał kontakt
z wodą.

Złóż tapetę, tak jak pokazuje ilustracja.
Sugerowana metoda znacznie ułatwi
dokładne przyklejenia graﬁki do ściany
w kolejnym etapie. Pozostaw na
1 minutę. Czas musi być jednakowy dla
wszystkich fragmentów tapety!

Poszczególne pasy graﬁki układaj od góry
ściany w taki sposób, aby złożona graﬁka
klejem do ściany swobodnie rozwinęła się
w dół.
Graﬁki naklejaj na zakładkę (2cm).
Na każdym brycie znajdziesz znaczniki,
które pomogą Ci poprawnie nakleić tapetę
i które uwzględniają wspomnianą
zakładkę.

20 min
VII. Usuwanie pęcherzyków
powietrza
Usuń pęcherzyki powietrza oraz nadmiar
kleju spod tapety. Możesz wykorzystać
do tego elastyczną szpachelkę lub gąbkę.
Po usunięciu pęcherzy powietrza
oraz nadmiaru kleju, powtórz czynności
od kroku II dla kolejnego brytu.

VIII. Przycinanie krawędzi

IX. Oczyszczanie

Po ok. 20 minutach od położenia całej
graﬁki, ostrym nożem do tapet przytnij
górną i dolną krawędź tapety, a także
naddatek po bokach – tak, aby je
wyrównać. Pozostałe pod powierzchnią
graﬁki bąbelki, znikną same, więc nie
przejmuj się nimi.

Bezpośrednio po zakończonej pracy
delikatnie umyj tapetę, aby usunąć resztki
kleju.

Powyższą instrukcje w formie ﬁlmu możesz
także znaleźć pod adresem www.wallers.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić
pod numer +48 575 970 087 albo pisać na
maila sklep@wallers.pl :)

www.

.pl
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