
 
 

 
Instrukcja aplikacji tapet 
 
          
Przygotowanie materiału: 
 

1. Sprawdź czy otrzymany materiał zgadza się z zamówieniem i nie uległ uszkodzeniu podczas 
transportu. 

2. Przed przystąpieniem do aplikacji usuń starą tapetę lub inne zanieczyszczenia ze ściany (np. po 
kredkach, flamastrach itp.).  

3. Ściany oddane dopiero do użytku należy zagruntuj najpierw środkiem gruntującym. 
4. Oceń przydatność powierzchni/ściany, na którą zostanie naklejona tapeta. Ściana musi być sucha, 

czysta, gładka. Nie mogą pojawiać się na niej ślady wilgoci i pleśni. 
5. Docinając bryty uwzględnij pozostawienie dodatkowych 4-5 cm materiału przy suficie i podłodze. 
6. Po zadrukowaniu pierwszych 3 metrów sprawdź czy kolory oraz struktura powierzchni jest spójna. 

Reklamacje powyżej 3 metrów mogą nie być akceptowane. 
 
Aplikacja: 
 

1. Do aplikacji należy stosować odpowiedni klej PVA. 
2. Rozcieńczony klej PVA może być użyty jako starter przy porowatych, absorbujących powierzchniach. 
3. Zaznacz pionową linią ślad pierwszego brytu (zaleca się zostawić około 2cm naddatku przy 

narożniku). 
4. Nałóż klej przy pomocy wałka lub pędzla. W przypadku tapet papierowych lub z podkładem 

papierowym klej należy nałożyć na tapetę.  
Przy aplikacji tapety flizelinowej smarujemy klejem ścianę i do niej przykładamy suchy bryt tapety. 

5. Przy pomocy gumowej wycieraczki/gąbki ruchami pionowymi wygładź powierzchnię tapety. 
6. Bryty można łączyć na styk (tapety flizelinowe) lub na zakładkę (zaleca się w przypadku tapet 

papierowych lub z podkładem papierowym / 5cm). 
7. Wskazówka: przy ciemnych wydrukach zaleca się bardzo dokładne spasowanie brytów (tak by kolor 

ściany nie prześwitywał) lub łącznie na zakładkę. 
8. Tnij tapetę od góry ostrym nożem. 
9. Nie zaleca się cięcia tapety od spodu, ponieważ może to spowodować jej podniesienie. 
10. Usuń zewnętrzne i wewnętrzne krawędzie i ponownie pokryj ścianę klejem. 
11. Przy pomocy gumowej szpatułki ruchami pionowymi dociśnij tapetę, następnie usuń nadmiar kleju 

wodą. 
12. Na koniec usuń naddatki przy suficie i podłodze. Przy docinaniu zaleca się używania np. szpatułki, 

którą przesuwamy wzdłuż cięcia. 
 
Usuwanie: 
 

1. Każdą papierową tapetę można usunąć namaczając ją ciepłą wodą zmieszaną z detergentem. 


