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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do tapetowania należy przygotować:

gąbka do 
mycia ścian

papier ścierny stół do 
tapetowania

ławkowiec do
nakładania kleju

szczotka do
dociskania

pion

drabinka
ze schodkami

nóż i nożyczki2 wiadra szpachelka

gumowy wałek

ścierka

O doborze kolorów i wzorów tapety decyduje indywidualny gust 

użytkownika, jak również potrzeba dostosowania tapety do istniejącego 

wyposażenia pomieszczenia, jak meble, dywan, zasłony itp. 

Jeżeli ściana nie może być dobrze wyrównana należy raczej zastosować 

w pokojach grubszą tapetę ze spienionego winylu lub papierową mocno 

przetoczoną, natomiast tapety z cienkiej warstwy twardego winylu 

wymagają przygotowania bardzo gładkiej ściany.

 Do kuchni i łazienek, a więc do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, 

odpowiednie są tapety z wierzchnią warstwą wykonaną z grubej, nie 

przepuszczającej wilgoci warstwy winylu. 

WYBÓR TAPETY I KLEJU

Dobór rodzaju i ilości kleju do zakupionych tapet najlepiej jest powie-

rzyć sprzedawcy tapet. Zazwyczaj będą to dwa rodzaje kleju - jeden do 

gruntowania ściany, a drugi do przyklejania tapet. Dobrze jest do 

pomieszczeń wilgotnych, takich jak kuchnie i łazienki, stosować klej 

odporny na wilgoć.
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W celu obliczenia potrzebnej ilości rolek do tapety należy wziąć pod 

uwagę wymiary pomieszczenia. Obrazuje to poniższa tabelka.

OBLICZANIE ILOŚCI TAPETY

Należy pamiętać aby przed przystąpieniem do tapetowania odłączyć 

zasilanie lub zdemontować wszystkie wyłączniki i gniazdka. Następnie 

wynieść z pomieszczenia lekkie meble, a ciężkie odsunąć od ścian i 

zabezpieczyć folią. Trzeba także usunąć ze ścian wszystkie gwoździe i 

kołki oraz zabezpieczyć podłogę folią. Powierzchnie przeznaczone do 

tapetowania muszą być czyste, suche i gładkie.

· Starą tapetę trzeba starannie namoczyć, aby można ją było łatwo 

oderwać. Najlepiej jest użyć do tego gotowych preparatów do zwilża-

nia starych tapet. W przypadku tapet winylowych (zmywalnych) płyn 

nie przenika przez wierzchnią warstwę wodoodporną. Należy podziu-

rawić tapetę kolczastym wałkiem, a następnie nanieść płyn. Można 

użyć metalowej szpachelki, ale nie należy skrobać na siłę aby nie 

uszkodzić tynku. 

· Powłoki malarskie należy zeskrobać za pomocą szpachli stalowej. 

Trzeba najpierw obficie nasycić wodą  starą warstwę farby, a po usunię-

ciu przetrzeć dokładnie podłoże wilgotnym pędzlem ławkowcem aby 

usunąć resztki farby. Tłuste plamy zmyć szarym mydłem. Ścianę 

pomalowaną farbą olejną należy przetrzeć papierem ściernym. Ubytki 

i nierówności wypełniamy gotową szybkoschnącą szpachlówką do 

ścian a następnie odkurzamy całą ścianę. Przygotowane podłoże 

należy zagruntować używając emulsji gruntujących lub rozrzedzonego 

roztworu kleju. Przygotowany roztwór rozprowadza się ławkowcem.

PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO TAPETOWANIA

Obwód pomieszczenia
Ilość rolek przy wysokości

2.10 - 2.35 m 2.40 - 3.05 m 3.10 - 4.00 m

6
10
12
15
18
20
24

3
5
6
8
9

10
12

4
7
8

10
12
14
16

5
9

11
14
17
19
23
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PRZYGOTOWANIE TAPETY I TAPETOWANIE

Cięcie tapet i smarowanie ich klejem najlepiej wykonywać na specjal-

nym stole do tapetowania.

Przed przystąpieniem do tapeto-

wania należy zapoznać się z 

instrukcją i uwagami 

zamieszczonymi na 

etykiecie. Sprawdzić 

czy tapety mają jednakowy numer serii, odcień i wzór. 

· Naklejanie tapet zaczyna się od okien w kierunku drzwi, a zakończe-

nie tapetowania w narożniku ścian za drzwiami. 

W ten sposób połączenia poszczególnych pasów tapety będą mało 

widoczne. Pierwszy pasek tapety na każdej ze ścian dobrze jest kleić 

wzdłuż naniesionej wcześniej na ścianie pionowej linii. Jeżeli narożniki 

ścian są nierówne to można w nich kleić tapetę na ok. 3 cm zakładkę.

· Wymierzone bryty tapety należy pociąć uwzględniając wzór na 

tapecie. Jeżeli na tapecie jest wzór, który nie jest powtarzalny 

w regularnych odstępach należy przyciąć kolejne bryty (przymierzając 

je do pierwszego) przed rozpoczęciem naklejenia.  W przypadku tapet 

z powtarzającym się wzorem czyli raportem zaleca się ciąć kolejno 

w miarę tapetowania co pozwala na uniknięcie błędów.

4

· Pierwszy bryt tapety nakleić z lewej 

strony okna a następne naklejać 

dookoła pokoju. Bryt powinien być 

przyklejony wzdłuż linii pionowej 

narysowanej na ścianie przy użyciu 

pionu. Przed przyklejeniem bryt  

ułożyć na stole, wzorem do dołu 

i pędzlem ławkowcem rozprowadzić 

klej  na połowie  brytu.

· Klej należy przygotować dokładnie według wskazań producenta i 

nakładać od środka brytu w stronę jego brzegów. Złożyć do środka 

część brytu powleczoną klejem, nie przyciskając powstałego zgięcia. Te 

same czynności powtórzyć na drugiej połowie pasa tapety a następnie 

pozostawić tapetę, żeby nasiąkła klejem na około 5-10 minut.
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· Przygotowany bryt tapety przyłożyć do górnej części ściany. Rozłożyć 

pierwszą część brytu drugą natomiast pozostawić złożoną. Brzeg brytu 

powinien pokrywać się z narysowaną wcześniej linią pionową. 

· Należy pamiętać o pozostawieniu 2 centymetrowego paska wolnej 

ściany pod sufitem. Docisnąć dłońmi 

tapetę do ściany. Jeśli powstaną pęcherzyki 

powietrza należy je zlikwidować  wygładza-

jąc bryt szczotką lub suchą szmatką, od 

środka w stronę brzegów.

· Rozłożyć drugą połowę brytu, 

przytrzymując jego górną część a dolną 

docisnąć do ściany. Kolejne bryty 

należy kłaść dopasowując na styk 

kolejne bryty do ostatnio położonego. 

Jeśli bryt zostanie źle przyklejony 

należy go odkleić i jeszcze raz dokład-

nie dopasować jego krawędź do 

krawędzi ostatnio położonego. Zaleca 

się tapetowanie wokół kaloryferów na 

głębokość 10-20 cm i pomalowanie ściany za kaloryferem 

w podstawowym kolorze tapety. 

·  Tapetę przy drzwiach zaczynamy kłaść z jednej strony. Po przyłożeniu 

brytu tapety pod sufit, należy obciąć ją wzdłuż poziomej ramy drzwi. 

Następnie przycisnąć tapetę do zewnętrznej pionowej krawędzi drzwi 

i również przyciąć z odrobiną zapasu.

·  Tapetowanie ściany wokół kontaktów 

i wyłączników wymaga odcięcia 

dopływu prądu i zdjęcia pokrywki 

gniazdka. W miejscu, gdzie znajduje się 

kontakt wykonać nacięcie w tapecie w 

kształcie krzyża. Zbędne kawałki tapety 

zagiąć do środka puszki i zamontować 

gniazdko.
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WYKOŃCZENIE I PRZYKLEJANIE BORDIUR 

· Miejsca połączenia pasów tapety należy 

docisnąć gumowym wałkiem. W przypadku 

tapety tłoczonej należy użyć czystej ściereczki.

· Aby uzyskać idealnie równe brzegi tapety 

należ y  pr z ycinać pasy  wzdłuż  sufitu 

i listew podłogowych przed wyschnięciem kleju.

Po przycięciu brzegów tapety należy wilgotną gąbką usunąć resztki 

kleju.  W żadnym wypadku nie czekać, aż klej wyschnie.

· Sufit tapetuje się zawsze w kierun-

ku od okna w głąb pomieszczenia. 

Jedna osoba przykłada i przykleja 

tapetę a druga podtrzymuje resztę 

np. przy pomocy szczotki na 

długim kiju.

· Przy przyklejaniu bordiur w zależności od rodzaju tapety stosuje się 

dwie techniki. Przy tapetach gładkich najpierw zaznaczamy miejsce 

położenia bordiury, później od strony wewnętrznej zwilżamy ją wodą 

przy pomocy gąbki. Po 5 minutach zmiękczania nanosimy klej 

i naklejamy bordiurę na tapetę. Przy tapetach o wyrazistej strukturze 

zaczynamy tapetowanie od naklejenia bordiury bezpośrednio na 

ścianę a dopiero potem przyklejamy tapetę na styk.

Przedstawiona porada ma charakter jedynie informacyjny. 

RCMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub 

wykorzystania produktów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania. 

Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

Unicell Poland - producent klejów do tapet
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