
 
*Follow the advices below and be careful: 
don't skip any step; otherwise we will not be able to compensate you for the damaged wallpaper or interior.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ROZPROWADZENIE KLEJU  
NA ŚCIANIE 

POMIAR ŚCIANY
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ROZPROWADZENIE 
KLEJU POD DRUGI 
PAS TAPETY

powierzchni ściany w 
granicach wyznaczonych 
pod kolejny pas tapety.

PRZYBORY I NARZĘDZIA:

NASTĘPNIE ZAMKNIJCIE W POMIESZCZENIU OKNA I UNIKAJCIE PRZECIĄGÓW, 
ZARÓWNO PODCZAS MONTAŻU JAK I 24 GODZINY PO JEGO ZAKOŃCZENIU.

Tutaj będzie drugi pas tapety
Nie zapomnijcie o użyciu 
pędzla do rozprowadzenia 
kleju na brzegach sekcji.
 

NADMIAR TAPETY 
PRZYTNIJCIE PRZY 
UŻYCIU OSTREGO 
NOŻA I SZPACHLA. 

TO WSZYSTKO!  

GRATULUJEMY WYKONANEJ PRACY! 

9

INSTRUKCJA MONTAŻU

W TEN SAM SPOSÓB 
PRZYKLEJCIE KOLEJNE 
PASY TAPETY

Szerokość pasów (sekcji) wyniesie najprawdopodobniej  
1 metr – to standardowa szerokość naszych tapet. 
Wyznaczone na ścianie sekcje powinny odpowiadać 
szerokości poszczególnych pasów tapety. 
W celu dokładnego wyznaczenia linii na ścianie, użyjcie 
poziomicy

Jeżeli powierzchnia ściany, na której ma być położona  
tapeta, została pomalowana farbą zmywalną, konieczne 
jest jej usunięcie. Z powierzchni usuńcie również starą 
tapetę oraz zamontowane na ścianie płyty wiórowe lub 
pilśniowe. Wszelkie nierówności ściany należy 
zaszpachlować.  Przed tapetowaniem, zagruntujcie 
ścianę, nanosząc na nią dwie warstwy preparatu 
gruntującego głęboko penetrującego (o właściwościach 
grzybobójczych). 

Upewnijcie się czy dostarczona tapeta w pełni 
odpowiada waszym oczekiwaniom. 
Przed rozpoczęciem montażu sprawdźcie każdą 
rolkę, czy nie ma widocznych uszkodzeń, czy wzory 
do siebie pasują oraz czy odpowiada wam kolor 
i odcień tapet.

24 GODZINY PRZED MONTAŻEM

KOLEJNY PAS TAPETY KRAWĘDZIAMI NA STYK!!!

PIERWSZY PAS TAPETY 
NA ŚCIANIE 

Jeśli klej dostał się na wierzchnią warstwę 
tapety, delikatnie - bez tarcia - usuńcie 
go przy pomocy czystej i suchej szmatki. 

Ostrożnie przyłóżcie pas tapety zgodnie 
z narysowaną wcześniej linią pionu, w miejscu 
gdzie został naniesiony klej. Upewnijcie się, 
że tapeta został przyklejona równo, a następnie 
używając wałka do tapetowania wygładźcie 
tapetę.

Przy pomocy wałka rozprowadźcie klej 
na powierzchni ściany w granicach pierwszej 
sekcji. Na brzegach sekcji nanoście klej 
cienkimi warstwami przy pomocy pędzla, 
tak aby uniknąć wycieku nadmiaru kleju 
na wierzchnia warstwę tapety. 
Tutaj będzie pierwszy pas tapety.
Do rozsmarowania kleju na brzegach 
poszczególnych sekcji, użyjcie pędzla. 

P rzed montażem tapety powinny zostań wyjęte 
z rulonów i rozprostowane. W tym celu rozłóżcie 
je na płaskiej powierzchni i zostawcie na minimum dobę. 
W tym czasie w  pomieszczeniu nie powinno się 
dopuszczać do powstania przeciągów.

NA POCZĄTEK SPRAWDZAMY JAKOŚĆ

preparat gruntujący (głęboko penetrujący, 
o właściwościach grzybobójczych)

b. klej do tapet flizelinowych
c. czysta i sucha szmatka
d. pędzel do kleju
e. gumowy wałek do dociskania tapet (szeroki)
f. wałek do kleju
g. ołówek
h. gumowy wałek do dociskania tapet (wąski)
i. miara
j. nóż segmentowy 
k. poziomica

a.

Rozprowadźcie klej na 

krawędziami na styk, tak aby brzegi nie 
nachodziły na siebie. Połączenie krawędzi 
poszczególnych pasów należy wygładzić 
gumowym wałkiem. Ewentualne zabrudzenia 
wierzchniej warstwy tapety klejem usuńcie 
suchą szmatką. 

Poszczególne pasy należy przyklejać 

 Sklep Internetowy Tapet       tel.: +48 577-555-864        e-mail: info@wonder-wall-studio.com


