
1. Po otrzymaniu fototapety należy sprawdzić czy poszczególne bryty pasują do siebie kolorystycznie
i rozmiarowo, tj. czy grafika pasuje się na łączeniach i czy nie posiada innych wad fabrycznych jak np. 
zarysowań, przebarwień i bąbli powietrza przy tapetach laminowanych. 

2. Jeżeli jest to możliwe pozostawiamy na jeden do trzech dni w luźno zwiniętych zwojach w pozycji 
pionowej by zwiększyć odporność wydruku przez jego odparowanie. 

3. Tapety zerwane ze ściany nie podlegają reklamacji. 

4. Do klejenia fototapet konieczna jest pomoc drugiej osoby lub skorzystanie z usług fachowca.

5.Ściana powinna być pozbawiona wszelkich nierówności, pęknięć (szpachlowanie) i wystających 
drobinek farby itp. (szlifowanie)

6. Przed klejeniem fototapety demontujemy wystające elementy takie jak gniazdka, kinkiety, włączniki 
światła itp.

7. Zalecamy zagruntowanie klejem do tapet lub unigruntem (dwa razy) przed wyklejeniem fototapety 
zgodnie z instrukcja tych środków. Dzięki temu tapeta będzie się dobrze trzymać ściany. Gruntowanie 
dobieramy odpowiednio do chłonności ściany.

8. Klej do tapet najlepiej użyć: HENKEL METYLAN EXTRA lub METYLAN Bordüre Klej do bordów).

9. Aby uzyskać pion fototapety dobrze jest zaznaczyć ołówkiem linie pomocnicze w miejscu krawędzi 
przyklejanego brytu za pomocą poziomicy lub linki malarskiej.

10. Przygotowanym klejem smarujemy tapetę szerokim pędzlem, szybko i równomiernie (a brzegi brytów 
szczególnie dokładnie) tak by każdy bryt był jednakowo nasmarowany i mniej więcej tyle samo czasu 
nasiąkał klejem. Nie składamy brytów w pół.

11. Po około 2-4 min przykładamy bryt do ściany uważając by nie przykleić go w całości. Klejenie tapet 
zaleca się zacząć od strony okna. 

12. Kleimy od góry do dołu dociskając gumowym wałkiem. W ten sposób unikniemy pęcherzy powietrza. 
Nadmiar tapety obcinamy nożykiem do tapet przy linijce.

13. Nadmiar kleju usuwamy miękką wilgotną szmatką.

UWAGI:
- Do dociśnięcia fototapety KONIECZNIE UŻYWAJ GUMOWEGO WAŁKA DO TAPET. Nie należy tego robić 
ręką lub szmatką gdyż wypychanie pęcherzy jest nierównomierne.
- Pamiętajmy, że każdy wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie.
- Bardzo ważne jest, aby kolejne części/pasy tapety pozostawiać do nasiąknięcia klejem na taką samą ilość 
czasu. Pozostawienie na dłuższy lub krótszy czas spowoduje, że części będą miały inną długość i wzory 
mogą do siebie nie pasować.
- Brzegi to ta część tapety, która po naklejeniu jest najbardziej narażona na naprężenia materiału 
o najszybciej schnie ze względu, że jest najbliżej krawędzi. Dodatkowo przy nakładaniu kleju często przy 
krawędziach możemy go nanieść mniej. Aby dokleić krawędzie możemy użyć kleju do podklejenia krawędzi.
- 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.
- Tapeta dodatkowo zabezpieczona laminatem jest odporna na pozostałości kleju po wyklejeniu tapety na 
ścianie, jak również wilgoć i detergenty podczas jej czyszczenia. Laminujemy tylko tapetę o podłożu 
samoprzylepnym.
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