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4. lépés: Vágás és ragasztózás
1. lépés: Mérés és előkészítés
Az első lépés, hogy ellenőrizzük megfelelő-e a tekercsen található matrica. Ha a nyomtatás száma és
a minta kódja megegyezik, akkor minden rendben van. Ezután jöhet a falfelület lemérése, de fontos
hogy mind a fal alján, mind a fal tetején hagyjunk egy-egy 5 cm-es rést.
Jöhet az első tapéta
www.majiditapeta.hu
levágása, ha mintás tapétáról van szó, akkor arra is figyelnünk kell, hogy ezek a minták hogyan
követik egymást. Ezután vágjuk méretre a többi tapétát is.

Miután a felesleges tapétadarabokat megjelöltük, vágjuk le őket sniccerrel a mennyezet és az oldalfal
találkozásánál simítólapát segítségével. Nagyon figyeljünk a követési irányra és arra, hogy a minták
folytonossága megmaradjon. Ezután ugyanezt a folyamatot kell megismételni minden tapétacsíknál,
de úgy hogy a tapétacsík szélét ne ragassza rá a szomszédos tapétára.

www.majiditapeta.hu

5. lépés: Illesztés és egyenesítés
2. lépés: Ragasztás és illesztés
Miután a tapéták már méretre vannak vágva, papír tapéta esetén a hátuljukat egy ecsettel kenjük
be ragasztóval szép egyenletesen, a tapéta végeknél különös odafigyeléssel. Fontos hogy a tapéta
hátoldalán ne maradjon száraz felület. Ezután a tapétákat egymásra kell hajtani ragasztós felületükkel, de úgy hogy a végek és szélek pontosan illeszkedjenek egymáshoz és az is fontos, hogy a
behajtásnál a tapéta ne törjön, ne gyűrődjön meg. A tapéta megfelelő meglágyulásához nagyjából
15 percet kell pihentetni. Pihentetés közben megklezdhetjük a tapétázni kívánt felület ragasztózását,
majd ebbe a ragsztóágyba helyezzük a pihentetett tapéta lapokat.
Ha Vlies tapétát használ, akkor a már szakszerűen előkészített falat kenje be Bartoline univerzális
ragasztóval és ebbe a ragasztóágyba helyezzük az előre méretre szabott tapéta lapokat.

Ha a szoba sarkához érünk, akkor ajánlott a tapétát kettévágni és a másik falon a tapétacsík másik
felével folytatni a ragasztást. Ilyenkor hagyjon egy körülbelül 1 cm-es ráhagyást az elsőnek felragasztott tapéta darab szélén, majd ragassza fel a szomszédos falra a tapétacsík másik részét, ami után
ráhagyást sniccerrel egyszerűen levághatja. A szomszédos tapéták tökéletes illeszkedéséhez ajánlatos
az egymáshoz érő tapéta oldalakat, akár a tekercs segítéségével is egy kicsit kiegyenesíteni.

3. lépés: Felrakás, simítás
Ajánlatos az első tapéta lapot a fény felől felragasztani, vagyis az ablak mellől induljunk. Hogy a
tapéta biztos függőleges legyen, akár függőónt vagy lézert is használhatunk. A simítást belülről kifelé
kezdjük meg, amit végezhetünk egy szivaccsal, tiszta ronggyal,simítólapáttal vagy akár egy ecset
használatával is. Fontos hogy a simítás során a tapéta alól kipréseljük a levegőt és persze a felesleges
ragasztót, hiszen csak így lesz a tapéta felülete teljesen sima.

Ajánlott ragasztó:
A Bartoline univerzális por alapú tapétaragasztó egy hagyományos, kiváló minőségű, keményítőalapú
ragasztó. Mindössze 30 másodperc alatt könnyen összekeverhető, és 4 perc alatt használatra kész,
A Bartoline Easipaste® készre kevert ragasztónál, nincs szükség keverésre vagy hígításra.
Mindkét típus könnyen kenhető, és kiváló felületi csúszása lehetővé teszi a pontos tapétaillesztést, hosszú
távú eredményekkel. Nem marja és sárgítja a tapéta felületét, könnyen letörölhető. Alkalmas minden tapéta
típushoz, beleértve a faforgácsot, mosható anyagot, vinyleket és nehéz dombornyomott papírokat.

