
 

 

 

  
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
Tapety naleŜą do towarów ekskluzywnych o róŜnorodnej charakterystyce i technologii przyklejania, dlatego w celu 
uzyskania optymalnego rezultatu, zalecamy polecić instalację tapet doświadczonemu specjaliście. PoniŜszą instrukcja 
została przygotowana na bazie naszej najlepszej wiedzy, naleŜy ją jednak traktować jedynie jako wskazówki. 
Wskazówki te nie zastąpią doświadczenia i wiedzy dobrego specjalisty w układaniu tapet. Zbyt wiele czynników moŜe 
wpłynąć na ostateczny efekt tapetowania dlatego nie odpowiadamy za ewentualne reklamacje związane z tym 
procesem. 
SPRAWDZENIE PRODUKTU 
Prosimy o sprawdzenie czy dostarczona tapeta zgadza się z zamówieniem. Przed pocięciem i połoŜeniem tapety naleŜy 
sprawdzić kaŜdą rolkę czy nie ma widocznych uszkodzeń, wzory i kolory do siebie pasują (czy rolki pochodzą z tej 
samej serii produkcyjnej – batch number widoczny na etykiecie rolki).  
Za sprawdzenie produktu odpowiada kupujący. JeŜeli rolki posiadają róŜne serie produkcyjne, wówczas naleŜy 
przyklejać na róŜnych ścianach, aby uniknąć widocznej róŜnicy odcienia który moŜe wystąpić przy róŜnych seriach 
produkcyjnych. Po połoŜeniu 2-3 wysokości (bryty) naleŜy powtórnie upewnić się czy tapety nie posiadają wad 
produkcyjnych. JeŜeli zauwaŜone zostaną bezsporne wady jakościowe naleŜy przerwać kładzenie tapet i skontaktować 
się ze sprzedawcą lub zwrócić pozostałe rolki do sklepu. Reklamacje przekraczające 2-3 wysokości a dotyczące wad 
widocznych nie będą akceptowane. KaŜde zgłoszenie reklamacji musi być wsparte próbką tapety, numerem 
referencyjnym produktu oraz numerem serii produkcyjnej. 
Nie będą uznawane za uzasadnione reklamacje wadliwego towaru jeŜeli zostaną przyklejone do ścian 
rolki w ilości większej niŜ jedna wadliwa rolka lub 3 bryty tapety. 
Podczas układania tapet, naleŜy stosować się do instrukcji graficznych i zaleceń opisowych znajdujących się na 
etykietach. W przypadku braku opisu produktu na etykiecie, naleŜy uwzględnić jeden z poniŜszych opisów w 
zaleŜności od rodzaju tapety. NaleŜy liczyć się z tym, Ŝe tapety sprowadzane na indywidualne zamówienia klienta od 
producenta zagranicznego, mogą nie posiadać opisu na etykiecie w języku polskim. śyczymy 100%-owej satysfakcji z 
zakupu. 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 
Powierzchnie powinny być czyste, suche, bez kurzu i smarów. Pęknięcia, szczeliny i nierówności poszpachlować i 
wygładzić drobnym papierem ściernym. Ściany zagrzybione lub pokryte pleśniami, odgrzybić środkami 
grzybobójczymi. Powierzchnie sypkie pokryć środkami wzmacniającymi powierzchnie (kleje, farby, papier podkładowy 
itp.). Niektóre tapety mogą być prześwitujące po połoŜeniu.  
 
PRZYKLEJANIE 
Tapety winylowe na papierze (vinyl on paper): 
Przygotować klej do tapet winylowych według zaleceń producenta. Odpowiednio pocięte pasy tapety nasączyć klejem, 
złoŜyć posmarowaną powierzchnią do siebie. Odczekać ok. 5-8 minut do rozmiękczenia tapety. Pokryć ścianę klejem 
przy pomocy pędzla lub wałka. Pasy układać równo sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, dociskając 
delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeŜeli występuje). 
Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Wycierać powierzchnie nie pieniącym się środkiem czyszczącym, 
spłukiwać czystą wodą. Zaczekać do wyschnięcia. 
Tapety na flizelinie (non-woven, vlies): 
Przygotować klej do tapet flizelinowych według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub 
wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do 
ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeŜeli występuje). Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. 
Zaczekać do wyschnięcia. 
Tapety flokowane na flizelinie (flock on non-woven): 
Przygotować klej do tapet flizelinowych według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub 
wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do 
ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeŜeli występuje). Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. 
Zaczekać do wyschnięcia. 
UWAGA: produkt jest bardzo delikatny dlatego naleŜy unikać zabrudzenia jego frontowej powierzchni klejem. Tapety 
flokowane nie są zmywalne więc klej lub woda mogłyby uszkodzić tapetę.  
Tapety tekstylne na flizelinie (textile on non-woven): 
UWAGA: produkt jest delikatny dlatego naleŜy unikać zabrudzenia jego frontowej powierzchni klejem.  
Przygotować klej do tapet tekstylnych na flizelinie według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy 
pędzla lub wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub 
wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeŜeli występuje). Odciąć nadmiar tapety przy suficie i 
podłodze. Zaczekać do wyschnięcia. 
Tapety papierowe (paper, simplex, duplex, printed on paper): 
Przygotować klej do tapet papierowych według zaleceń producenta. Odpowiednio pocięte pasy tapety nasączyć 
klejem, złoŜyć posmarowaną powierzchnią do siebie. Odczekać ok. 3 minut do rozmiękczenia tapety. Pokryć ścianę 
klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Pasy układać równo sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, 
dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeŜeli 
występuje). Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Spłukiwać powierzchnie czystą wodą. Odciąć nadmiar 
tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia. 
UWAGA: produkt jest delikatny dlatego naleŜy unikać zniszczenia tapety.  
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