
Przed rozpoczęciem montażu  
zapoznaj się z informacjami, które  
znajdziesz na następnych stronach.  
Postępuj zgodnie ze wskazówkami,  
nie omijając żadnego kroku. 

Powodzenia!

www.wonderwall-studio.pl

Aby zobaczyć instrukcję  
montażu w formie video,  
zeskanuj kod QR.
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INSTRUKCJA
MONTAŻU



APLIKACJA 
KLEJU 
NA ŚCIANIE

Do montażu należy używać kleju dedykowanego do 
tapet flizelinowych. Klej powinno nakładać się wał-
kiem malarskim lub pędzlem bezpośrednio na podłoże 
(ścianę, sufit) zaczynając od lewego narożnika po-
mieszczenia. Aby uniknąć wycieku nadmiaru kleju na 
wierzchnią warstwę tapety, na brzegach sekcji aplikuj 
go cienką warstwę przy pomocy pędzla. Klej nanoś 
tylko i wyłącznie na powierzchnię ściany, nie pokrywaj 
nim pasów tapety. 

Klej po montażu całkowicie wysycha po upływie co 
najmniej 24 godzin. Optymalne warunki do schnięcia 
to stała temperatura między około 18-25°C.

 SPRAWDZENIE 
TAPETY 

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, 
że dostarczona tapeta zgadza się z zamówieniem. 
Tapeta w rolce posiada przesunięcie wzoru. Przy 
montażu zwróć uwagę, by poprawnie dopasować 
wzór na ścianie. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, złóż 
reklamację jeszcze przed aplikacją tapety na ścianę.

 PRZYGO- 
TOWANIE 
ŚCIANY

Ściana na całej jej powierzchni powinna być gładka, 
odtłuszczona, sucha, czysta, w jednolitym i jasnym 
kolorze oraz dwukrotnie zagruntowana gruntem głę-
boko penetrującym. Gruntuj minimum jeden dzień 
przed planowanym montażem. Należy pamiętać, że 
tapetowanie powinno być ostatnim etapem remon-
tu a pomieszczenie, w którym będzie umieszczona 
tapeta, zalecamy dokładnie wysprzątać. 

Przed montażem tapety należy dodatkowo:

1.  Pomalować przylegające ściany; kolor ścian 
sąsiadujących powinien wchodzić na kilka 
mm na tapetowaną ścianę.

2.  Zaakrylować i dokładnie umyć listwy przy-
podłogowe lub inne elementy wymagające 
akrylowania. Akrylowanie powierzchni po 
aplikacji tapety może doprowadzić do jej 
uszkodzenia.

3. Zamontować gniazdka bez oprawek.

4.  Wywiercić otwory pod oświetlenie czy 
obrazki.

5.  Zdjąć kaloryfery, a meble odsunąć przynaj-
mniej na 1,5 m od ściany.

Przydatne: Świeżo położone tynki czy nowo poma-
lowane ściany należy, zanim zaczniesz na nich mon-
taż, pozostawić do wyschnięcia na około 3 tygodnie. 
Optymalna temperatura w tapetowanym pomiesz-
czeniu to około 18-25°C. Podczas montażu tapety oraz 
co najmniej 24 godziny po nim - nie należy wietrzyć 
pomieszczenia, korzystać z klimatyzacji ani doprowa-
dzać do gwałtownych zmian temperatury. 

PRZYBORY 
I NARZĘDZIA

Do montażu należy używać profesjonalnych środków 
i narzędzi takich jak: 

—  preparat gruntujący (głęboko penetrujący, 
o właściwościach grzybobójczych), 

— klej do tapet flizelinowych, 

— czysta i sucha szmatka, 

— pędzel do kleju, 

— wałek do kleju, 

—  gumowy wałek do dociskania tapet  
(szeroki oraz wąski), 

— ołówek, 

— miara, 

— rakla, 

— nóż segmentowy, 

— poziomica itp.

 PRZED 
MONTAŻEM

W celu dokładnego montażu należy na ścianie od-
mierzyć i narysować pionowe linie lub użyć poziomicy 
laserowej. Standardowa szerokość naszych brytów 
wynosi 100 lub 102 cm. Gdy tapeta jest zamówio-
na na indywidualny wymiar ściany, mogą się zdarzyć 
w paczce bryty o mniejszej szerokości, nawet 20 cm. 
Wyznaczone na ścianie sekcje powinny odpowiadać 
szerokości poszczególnych pasów tapety. 

Nasze tapety przygotowane są do montażu metodą 
tzw. na styk. Montując wzór na ścianie nie zostawiaj 
przerw pomiędzy brytami.

Przydatne: Nie zalecamy stosowania łączenia brytów 
w narożnikach i na krawędziach ścian. Pasy tapety 
należy łączyć na płaskiej powierzchni ściany. 

MONTAŻ 
TAPETY

W miejscu na ścianie, gdzie został naniesiony klej, 
ostrożnie przyłóż pas tapety zgodnie z narysowaną 
wcześniej pionową linią. Upewnij się, że tapeta zo-
stała przyklejona równo, a następnie używając wałka 
do tapetowania wygładź tapetę. Kolejne pasy tapety 
należy przyklejać krawędziami na styk, tak by nie było 
szczeliny pomiędzy brytami. Pamiętaj o dopasowa-
niu wzoru na sąsiednich pasach. Połączenie krawędzi 
poszczególnych brytów należy wygładzić gumowym 
wałkiem. Jeżeli przy krawędziach zabrudzisz tapetę 
klejem, należy natychmiast zetrzeć go lekko zwilżoną 
czystą, miękką szmatką. Nie wolno dopuścić do wy-
schnięcia kleju na wierzchniej warstwie tapety.

Przyklejonej tapety nie przesuwamy, gdyż może to 
doprowadzić do jej uszkodzenia. W razie nieprecy-
zyjnego umiejscowienia odklej ją i powtórz aplikację. 

Dodatkowe informacje: Nadmiarowe centymetry ta-
pety należy usunąć używając metalowego szpachla, 
dociskając nim pas w miejscu cięcia i prowadząc nóż 
po jego krawędzi. Ważne by ostrze noża było ostre 
ponieważ w innym wypadku można uszkodzić odci-
nany pas tapety.

To wszystko! Gratulujemy wykonanej pracy!

WONDERWALL STUDIO 

t: +48 577 555 864 e: info@wonderwall-studio.com
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