ŚCIANY

TECHNIKA

1 Najpierw mieszamy klej dosypujàc stopniowo proszek do wody wprawianej w ruch mieszad∏em. Zawiesin´
pozostawiamy do nap´cznienia.

3 Ostrym no˝em z wysuwanym
ostrzem i stalowà linijkà do jego prowadzenia równo docinamy postrz´pione uprzednio kraw´dzie.

4 Wszystkie pasma uk∏adamy
w wachlarz na stole do tapetowania
i przysuwamy wierzchni arkusz do
zrównania z kraw´dzià blatu.

5 Przesuni´te do przodu górne
pasmo pokrywamy niezbyt grubo
klejem, rozprowadzanym zawsze
od Êrodka ku brzegom.

6 Pokrytà klejem tapet´ sk∏adamy
mokrà powierzchnià do Êrodka, za∏amujàc jà na 2/3 d∏ugoÊci. Wyrównujemy kraw´dzie z∏o˝onych warstw.

7 Wielokrotnie sk∏adamy tapet´
w fa∏dy. Nie nale˝y dopuszczaç do
powstania za∏amaƒ mogàcych
uszkodziç struktur´ powierzchni.

8 Przygotowujemy zapas 3-4
pasm. Uk∏adamy je jedno na drugim i pozostawiamy do zmi´kni´cia,
by sta∏y si´ bardziej elastyczne.

Do ozdobienia Êcian i sufitów wzorami najlepszy
jest materia∏ od dawna wypróbowany, czyli tapety. Samo tapetowanie wcale nie jest takie trudne,
jak si´ to na pierwszy rzut oka wydaje.

O

stateczny efekt zale˝y w
znacznej mierze od prawid∏owego przygotowania
pod∏o˝a. Przede wszystkim musi
byç ono suche, g∏adkie, zwarte
i ch∏onne. JeÊli te g∏ówne warunki zostanà spe∏nione, prace b´dà
post´powaç szybko.
Stare tapety nale˝y usunàç ca∏kowicie. Zmi´kczamy je wodà oraz specjalnym p∏ynem i po up∏ywie odpowiedniego czasu usuwamy ze Êcian. JeÊli przed kolejnym
tapetowaniem pokryjemy Êciany
specjalnym podk∏adem, w trakcie
nast´pnej renowacji zdejmiemy
tapety bez problemu. Podobny
efekt uzyskamy stosujàc tapety
„zdejmowane w ca∏oÊci na sucho”
(patrz symbole). Ich odmianà sà
tapety rozszczepialne, te˝ zdejmowane na sucho, lecz pozostawiajàce na Êcianach jednà warstw´ makulaturowà, poprawiajàcà przyczepnoÊç pod∏o˝a.
Na poczàtku – rozrobiony klej
powinien byç doÊç g´sty. Póêniej,

w miar´ potrzeby, b´dzie mo˝na
go rozcieƒczaç, dodajàc wody.
Obowiàzuje zasada: im ci´˝sza tapeta, tym bardziej g´sty klej. Najlepiej rozpoczynaç klejenie w kàcie obok okna i kontynuowaç prac´ oddalajàc si´ od tego miejsca.
JeÊli zdarzy si´, ˝e jedno pasmo tapety na∏o˝y si´ nieco na drugie,
Êwiat∏o spowoduje, ˝e zak∏adki nie
b´dà widoczne. W przeciwnym razie rzuca∏yby cieƒ, a tym samym
sta∏yby si´ wyraêniejsze.
D∏ugoÊç pasm tapet to wysokoÊç pomieszczenia plus 5 cm
naddatku. Przy tapetach o wzorze ciàg∏ym (patrz zdj´cia) pasma
sà identyczne, wi´c mo˝na je kolejno odcinaç z rolki. W przypadku tapet z bardziej skomplikowanymi wzorami (np. z przesuni´ciem motywów o oko∏o 30 cm)
pasma trzeba wzajemnie synchronizowaç na Êcianie, co wymaga odpowiedniego ich przyci´cia i zakupu materia∏u z wi´kszym planowanym naddatkiem.

Fot. Christian Bordes

Tapetowanie
z efektem
gwarantowanym

2 W trakcie p´cznienia
(oko∏o kwadransa) przycinamy pasma tapet, sk∏adajàc materia∏ we dwoje
i tnàc no˝em wzd∏u˝ cienkiej linii za∏amania.

9 Przed przyklejeniem pierwszego pasma do Êciany musimy na niej
wyznaczyç wed∏ug pionu lub poziomnicy dwie linie kraw´dziowe.

10 Zmi´kczone pasmo k∏adziemy
na przedramieniu, by u∏atwiç sobie
w ten sposób odklejenie górnej kraw´dzi arkusza od reszty materia∏u.
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Liczba rolek tapety
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12 Do dociskania pasma u˝ywamy
gumowego wa∏ka lub szczotki tapeciarskiej. Prace prowadzimy od
Êrodka pasma ku jego bokom.
Do mieszania kleju warto kupiç wiadro
z nadrukowanymi tabelami podajàcymi
proporcje sk∏adników dla okreÊlonej liczby rolek. Klej nak∏adamy p´dzlem albo
widocznym obok specjalnym
przyrzàdem.

ILE ROLEK B¢DZIEMY POTRZEBOWAå (10,5 x 0,53 m)
D∏ugoÊç
Êcian (m)

11 Stojàc na drabinie rozwijamy
d∏u˝szà zak∏adk´ (spuszczajàc jà
w dó∏) i przyk∏adamy górnà cz´Êç
pasma do wyznaczonych linii.

13 Nie wyklejamy kàtów ca∏ym pasmem. Wysuwamy jego brzeg na
drugà Êcian´ tylko na 1-2 cm, nacinamy go w poprzek i dociskamy.

14 Kolejne pasma przyklejamy na
styk do poprzednich, tak by obie
sàsiednie kraw´dzie szczelnie do
siebie przylega∏y na ca∏ej d∏ugoÊci.

15 Styki cienkich tapet mo˝na dociskaç za pomocà bary∏kowatego wa∏ka. Po∏àczenia grubszych obrabiamy
wa∏kiem o kszta∏cie sto˝ka.

16 Ostatnie pasmo przyklejamy
w kàcie równo z linià styku Êcian.
Jego brzeg powinien zakryç odgi´ty, wàski pasek sàsiedniego pasma.
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20 Aby tapet´ przeciàç wzd∏u˝,
sk∏adamy jà wed∏ug znaków na kraw´dziach poprzecznych, ostro za∏amujemy i tniemy po powsta∏ej linii.

21 Wàskie paski mo˝na odcinaç
no˝em prowadzonym wzd∏u˝ metalowej szyny. Nó˝ powinien byç przy
tym ustawiony lekko pod kàtem.

22 Przy wn´kach okiennych tapeta
równie˝ tylko nieznacznie mo˝e wychodziç poza naro˝nik. Odgi´tà
cz´Êç dodatkowo smarujemy klejem.

23 Nast´pnie wklejamy do wn´ki
dopasowany pas tapety, przyci´ty
uprzednio na stole. Podczas przyklejania, nierównoÊci wyg∏adzamy r´kà.

24 Nadpro˝e okna oklejamy arkuszem tapety o dopasowanym wzorze. Tak˝e tutaj wàski brzeg powinien wyjÊç poza naro˝nik.

25 Przy parapecie najpierw docinamy d∏ugoÊç arkusza górnego,
potem dolnego, na koniec oba
zw´˝amy ci´ciami pionowymi.

Bardzo wytrzyma∏a, odporna
na uderzenia

Podwójna,
t∏oczona z warstwà spodnià

Bez podzia∏u
wzoru, pasma
tnie si´ kolejno

Przeznaczona
do smarowania klejem

Wzór kontynuowany, uk∏ad
zwyk∏y

Nak∏adana
na smarowane pod∏o˝e

Uk∏ad motywów
z przesuni´ciem
w centymetrach

Fabrycznie
pokryta
klejem

Co drugie
pasmo kleiç
odwrotnie

Uk∏adana na zak∏adk´ z podwójnym ci´ciem

Zdejmowana
w ca∏oÊci
na sucho

Do usuwania
na mokro
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Najwy˝sza odpornoÊç na dzia∏anie Êwiat∏a
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Bardzo
odporna
na Êcieranie

REKLAMA

Barwy superodporne na
dzia∏anie Êwiat∏a

26 Przy ramach drzwiowych tapety przyklejamy zgodnie z uprzednio
przyj´tym porzàdkiem i nie zmieniajàc fabrycznej szerokoÊci pasm.

27 Mierzymy rozstaw wsporników
grzejników i przenosimy go na tapet´, by ponacinaç jà od dolnej kraw´dzi do zaznaczonych miejsc.

28 Smarujemy tapet´ klejem i mocujemy do niej u do∏u klamrami ma∏e obcià˝niki. Tak przygotowane pasmo spuszczamy za grzejnik.
32 JeÊli po wyschni´ciu w tapecie
pojawià si´ p´cherze,
nawil˝amy je wodà
i wstrzykujemy do ich
wn´trza odpowiednà
porcj´ kleju. Rozprowadzamy go pocierajàc miejsce g∏adkim
wa∏kiem do szwów.

Rozszczepialna, ∏atwa do
usuni´cia

29 Tapet´ mo˝na docisnàç do
Êciany u góry, u do∏u i pomi´dzy
˝eberkami grzejnika za pomocà
niewielkiego wa∏ka do malowania.

30 Nie trzeba demontowaç w∏àczników i gniazdek, mo˝na na nich
naciàç tapet´ na krzy˝ i wyciàç jej
nadmiar wzd∏u˝ obwodu puszki.

31 Wystajàce ze Êciany przedmioty trzeba zmierzyç i wyciàç na nie
otwory, których brzegi docinamy
ju˝ po wyschni´ciu tapety.
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Mo˝na czyÊciç
∏agodnym ∏ugiem
i mi´kkà szczotkà
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Barwy bardzo
odporne na dzia∏anie Êwiat∏a
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Mo˝na zmywaç Êrodkiem
myjàcym
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Barwy doÊç odporne na dzia∏anie Êwiat∏a
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Mo˝na jà Êcieraç na wilgotno

A

Barwy odporne
na dzia∏anie
Êwiat∏a
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CO MÓWIÑ ZNAKI ?
Odporna na
wod´ podczas
uk∏adania
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18 Górny fragment pasma wyciàgamy z naro˝nika. Teraz mo˝na zobaczyç powsta∏y odcisk no˝yc i wzd∏u˝
niego odciàç nadmiar tapety.
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17 W przypadku nierównych kraw´dzi sufitów nale˝y u∏o˝yç tapet´
tak, aby zachodzi∏a na sufit i wcisnàç jà grzbietem no˝yczek w kàt.
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Tapeciarskie narz´dzia do ci´cia
to nierdzewny nó˝
i d∏ugie no˝yce.
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19 Po roz∏o˝eniu tapety wciskamy jej dolny koniec w kàt
pomi´dzy Êcianà a listwà
pod∏ogowà. Nadmiar mo˝na
zaznaczyç o∏ówkiem i odciàç
no˝ycami. Mo˝na te˝ odciàç
niepotrzebnà cz´Êç wzd∏u˝
metalowej szyny.

