
1. Fototapety zazwyczaj podzielone s¹ na czêœci i pakowane w tuby. W zwi¹zku z tym przed 
przyklejeniem nale¿y rozwin¹æ wszystkie jej czêœci (tzw. bryty) i sprawdziæ czy wszystko jest w 
porz¹dku.
Szczególn¹ uwagê zwracamy na to czy fototapeta nie ma wad jawnych, czyli:
- deformacje
- odbarwienia
- rozk³adamy fototapetê na pod³odze i sprawdzamy czy wszystkie bryty do siebie pasuj¹

2. Je¿eli to mo¿liwe, nawiniête na tubê wydruki nale¿y rozpakowaæ i poluzowaæ zwoje. Pozostawiæ tubê 
w pionie na ok 2 dni do ca³kowitego zaniku zapachu farby.

3. Przy monta¿u konieczna jest pomoc drugiej osoby. Klej najczêœciej  jest w zestawie, je¿eli nie ma 
kupujemy typowy klej do tapet papierowych. Przygotowujemy go zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Rysujemy pionow¹ liniê (przyda nam siê sznurek z ciê¿arkiem) w miejscu gdzie bêdzie znajdowaæ siê 
krawêdŸ fototapety. Dok³adne pionowe przyklejenie tej krawêdzi fototapety zagwarantuje nam, ¿e ca³a 
fototapeta bêdzie przyklejona w poziomie. Zaczynamy klejenie od okna, a nastêpne bryty kleimy na 
zak³adkê (ok. 3mm do 5mm) - je¿eli jest (nie wszyscy producenci robi¹ zak³adki).
Klej nanosimy na bryty, szerokim pêdzlem do tapet, tak aby unikn¹æ d³ugiego rozsmarowywania, a tym 
samym niekontrolowanego czasu namakania.

UWAGA, bardzo wa¿ne! 
Nale¿y utrzymywaæ jednakowy czas namakania dla ka¿dego brytu ok.. 1,5 minuty po na³o¿eniu kleju. 
Ka¿da czêœæ fototapety w czasie namakania roœnie, w zwi¹zku z tym wyd³u¿enie czasu namakania przy 
jednej czêœci spowoduje, ¿e nie bêdzie ona pasowa³a do pozosta³ych. Najlepiej bêdzie odmierzaæ czas 
namakania z zegarkiem w rêku.

5. Nie sk³adamy posmarowanych elementów, aby nie pobrudziæ zewnêtrznej strony klejem. Nie mo¿emy 
równie¿ czekaæ zbyt d³ugo z przyklejeniem kolejnych kawa³ków, poniewa¿ po przyklejeniu fototapeta 
zaczyna schn¹æ i kurczy siê - po d³u¿szym czasie dopasowanie do siebie fragmentów nie bêdzie ju¿ 
mo¿liwe.

6. Do dociœniêcia fototapety u¿ywamy wa³ka do tapet. Nie nale¿y robiæ tego rêk¹ lub szmatk¹, poniewa¿ 
w ten sposób ³atwo mo¿emy j¹ uszkodziæ. Nadmiar kleju usuwamy delikatnie wilgotn¹ miêkk¹ 
œciereczk¹ lub g¹bk¹. Przy fototapetach papierowych musimy mieæ szczególn¹ ostro¿noœæ, aby ich nie 
uszkodziæ - z brytem namoczonym klejem obchodzimy siê delikatnie i go nie naci¹gamy.

B³êdy jakie najczêœciej s¹ pope³niane:

- Widoczne miejsca ³¹czeñ poszczególnych brytów: przyklejono bryty bez zak³adek, lub klejono na 
zak³adkê kieruj¹c siê w stronê okna.

- B¹ble pod powierzchni¹ fototapety: za krótki czas namakania, lub posmarowane klejem œcianê zamiast 
fototapety (uros³a ona na œcianie zamiast na pod³odze) - ten efekt czêœciowo zniknie po wyschniêciu ale 
wiêksze b¹belki pozostan¹.

7. Gotowe! Po prawid³owym przyklejeniu cieszymy oko piêkn¹ fototapet¹ w naszym pokoju :)
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