
Ściany muszą być suche, czyste i gład-
kie. W tym celu należy je przetrzeć 
z kurzu, odtłuścić i wyrównać wszelkie 
nierówności. Może to wymagać zasz-
pachlowania pęknięć i ubytków 
w ścianie. 

Nasze rolki przygotowane są z zapa
sem ok. 1 cm na szerokość i wysokość, 
czyli po 0,5 cm na stronę.

Przed montażem dekoracji warto 
usunąć wszelkie wystające elementy 
takie jak listwy podłogowe, gwoździe, 
gniazdka elektryczne czy kontakty 
oraz zagruntować ścianę specjalnym 
preparatem lub rozwodnionym 
klejem do tapet. Klejenie dekoracji 
zaleca się dzień po zagruntowaniu, 
gdy ściana całkowicie wyschnie.  

fototapet fizelinowych, lateksowych, samoprzylepnych oraz naklejki
Instrukcja samodzielnego montażu 

FOTOTAPETA FLIZELINOWA I LATEKSOWA 

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY PRZYDATNE INFORMACJE PRZED MONTAŻEM 

Zalecamy klejenie brytów na styk, 
czyli krawędź w krawędź. 

Przed montażem należy sprawdzić, 
czy wydruk, który otrzymaliśmy, jest 
kompletny, a wzór taki, jak zamówili
śmy. 



FOTOTAPETA FLIZELINOWA I LATEKSOWA 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

 poziomica,
 ołówek,
 nóż do docinania brytów,
 wałek do przyciskania brytów,
 pędzel do kleju,
 wiaderko / kuweta do jego roz-  
robienia, 
 drabina. 

Jeśli nie ma się doświadczenia w klejeniu 
fototapet, warto przeprowadzić montaż 
w dwie osoby.
 

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Gdy do zamówienia dołączony został klej 
Metylan Direct (fioletowe opakowanie), 
należy postępować zgodnie z instrukcją na 
etykiecie.
W przypadku, gdy jest to klej Classic (białe 
opakowanie), by uzyskać ilość kleju na 10 
m2, 70 g proszku należy rozrobić w 1,75 l 
wody, intensywnie mieszając. Klej należy 
odstawić na 3 minuty, następnie ponownie 
zamieszać i odstawić na 15 minut. Przed 
użyciem ponownie zamieszać. 



FOTOTAPETA FLIZELINOWA I LATEKSOWA 
PROCES KLEJENIA:

 1. Za pomocą poziomicy wyznaczamy pionowe linie na 
szerokość brytów. 

 2. Bryty rozkładamy w bezpiecznym i czystym miejscu – 
na przykład na folii malarskiej.

 3. Klej nakładamy tylko na ścianę, nie na bryty. Najlepiej 
nałożyć go pędzlem na szerokość mniej więcej jednego brytu. 
Nie zaleca się smarowania naraz większej powierzchni, ponie
waż klej zdąży wyschnąć.

 4. Klejenie zaczynamy od  lewej strony ściany, od góry 
do dołu, bo wtedy w montażu w naturalny sposób pomaga nam 
grawitacja. Klejąc bryt, wygładzamy go wałkiem od środka na 
zewnątrz, by usunąć pęcherzyki powietrza i mocno docisnąć 
fototapetę do ściany. 

 5. Kolejne bryty kleimy w ten sam sposób metodą 
krawędź w krawędź, pamiętając o spasowaniu wzoru. 

 6. Nadmiar kleju na krawędziach brytów należy od razu 
ścierać wilgotną ściereczką lub gąbką, by uniknąć białych 
śladów. Gdy klej wyschnie, może uszkodzić tapetę i już go nie 
usuniemy.  

 7. Na koniec za pomocą nożyka odcinamy nadmiarowe 
części fototapety.

Pomimo tego, że fototapety wykonane są z wysokiej jakości materiału, podczas montażu, 
gdy nasiąkają klejem, należy się z nimi delikatnie obchodzić, pamiętając, że wydruk ma 
granice wytrzymałości na mechaniczne uszkodzenia i ścieranie. 

Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za warunki 
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby z użyciem 
fragmentu fototapety. Niezależnie od stopnia doświadczenia i umiejętności, producent 
w każdym przypadku zaleca skorzystanie z fachowej pomocy.  

Uwaga

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.



Przed montażem należy sprawdzić, 
czy produkt, który otrzymaliśmy, jest 
kompletny, jeśli składa się z kilku ele-
mentów, a wzór taki, jak zamówiliśmy 
i pozbawiony wad fabrycznych. 

Ściany muszą być suche, czyste i gład-
kie. W tym celu należy je przetrzeć 
z kurzu, odtłuścić i wyrównać wszelkie 
nierówności. Może to wymagać zaszpa-
chlowania pęknięć i ubytków w ścianie. 
Zaleca się także zagruntowanie ściany 
specjalnym preparatem lub rozwod-
nionym klejem do tapet, co w przyszło-
ści ułatwi odklejenie ściennej dekoracji 
bez uszkodzenia tynku. Klejenie należy 
przeprowadzić  dzień po zagruntowa-
niu, gdy ściana całkowicie wyschnie. 
 
W przypadku ścian nowych i świeżo 
malowanych zaleca się, by aplikacja 
naklejki/samoprzylepnej fototapety 
nastąpiła najwcześniej po upływie 14 
dni od zakończenia prac wykończenio-
wych. 

NAKLEJKA I FOTOTAPETA SAMOPRZYLEPNA 

PRZYDATNE INFORMACJE PRZED MONTAŻEM PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

 miękka rakla,
 ołówek,
 poziomica.



NAKLEJKA I FOTOTAPETA SAMOPRZYLEPNA
PROCES KLEJENIA:

 1. Za pomocą poziomicy wyznaczamy pionowe linie 
ułatwiające montaż.

 2. Odklejamy ostrożnie górny fragment podkładu zabez-
pieczającego warstwę z klejem.

 3. Górną część naklejki/fototapety samoprzylepnej przy-
klejamy do ściany, stopniowo odklejając dalszą część podkładu. 

 4. Jednocześnie dociskamy dekorację do ściany za 
pomocą rakli, wygładzając powierzchnię ruchem z góry na dół 
i od środka do zewnątrz. Pozwoli to usunąć pęcherzyki powie-
trza.
  
 5. Kolejne elementy naklejki/fototapety samoprzylepnej 
przyklejamy w ten sam sposób.

Naklejki/fototapety samoprzylepne nadają się do oklejania 
każdej gładkiej powierzchni: mebli, drzwi, szyb czy urządzeń 
gospodarstwa domowego jak lodówka. Przed przyklejeniem 
należy płaszczyznę umyć, odtłuścić i wytrzeć do sucha, a następ-
nie postępować tak, jak podczas klejenia dekoracji na ścianę.

Górną część naklejki/fototapety samoprzylepnej przyklejamy do 
gładkiej płaszczyzny, stopniowo odklejając dalszą część podkła-
du. Jednocześnie dociskamy dekorację do dekorowanej 
powierzchni za pomocą rakli, wygładzając ją ruchem z góry na 
dół i od środka do zewnątrz usuwając pęcherzyki powietrza. 

Pomimo tego, że produkty wykonane są z wysokiej jakości materiału, należy obchodzić się 
z nimi delikatnie, pamiętając, że wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ściera-
nie i rozciąganie. 
Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za 
warunki i sposób jego użycia. Niezależnie od stopnia doświadczenia i umiejętności produ-
cent w każdym przypadku zaleca skorzystanie z fachowej pomocy.  

Uwaga

1. 2.

3. 4.

5.

Pomimo tego, że fototapety wykonane są z wysokiej jakości materiału, podczas montażu, 
gdy nasiąkają klejem, należy się z nimi delikatnie obchodzić, pamiętając, że wydruk ma 
granice wytrzymałości na mechaniczne uszkodzenia i ścieranie. 

Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za warunki 
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby z użyciem 
fragmentu fototapety. Niezależnie od stopnia doświadczenia i umiejętności, producent 
w każdym przypadku zaleca skorzystanie z fachowej pomocy.  

OKLEJANIE POWIERZCHNI INNYCH NIŻ ŚCIANA


