
1. Techniką na sucho możemy kleić fototapety na powierzchniach suchych, 
nietłustych, gładkich, niepylących typu: płyta kartonowo-gipsowa, gładzie 
gipsowe, beton, ściany malowane ale również meble, lodówki, szkło, drzwi itd.

2. Przy ścianach malowanych farbami lateksowymi, pylących, tłustych przed 
naklejaniem, powierzchnię ściany należy zagruntować preparatem przeznaczonym 
do danej powierzchni (klejem do tapet lub gruntem do ścian) oraz poczekać aż 
wyschnie. 

3. Przed przystąpieniem do naklejania fototapety, ścianę należy przygotować tj. 
umyć, odtłuścić (można użyć płynu do mycia szyb), odkurzyć lub uzupełnić ubytki.  

4. Podłoże, na które zamierzamy przykleić fototapetę powinno być czyste, 
odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną i suche.

5. Następnie należy fototapetę rozwinąć, przyłożyć do ściany i narysować na ścianie 
pionową linię pomocniczą zgodnie z krawędzią fototapety. Czynności te należy 
wykonać przy pomocy ołówka i poziomicy.

6. Klejenie zaczynamy od góry (jeżeli fototapeta składa się z kilku części, klejenie 
zaczynamy od lewej strony i górnej części zgodnie z numeracją na tylnej stronie 
fototapety), odlepiamy 20-30 cm papieru podkładowego, zwijamy pod spód.

7. Przykładamy folię równo i przyklejamy ręką lub raklą pas ok. 10 cm, następnie 
sprawdzamy czy wszystko jest prosto. Fototapeta powinna przylegać do 
narysowanej wcześniej linii pomocniczej. Jeśli coś nam wyszło krzywo, odklejamy 
fototapetę i naklejamy ponownie. Następnie odwijamy odcinek ok. 30-50 cm, 
odciągając papier podkładowy i naklejamy wykonując ruchy od środka do 
zewnątrz, wypychając powietrze spod fototapety.

8. Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie 
na zakładkę 1 cm, tak aby wzór pasował do siebie.

9. Ewentualny nadmiar tapety należy usunąć ostrym nożykiem.
Jeżeli powstaną pęcherzyki, należy przebić je ostrą szpilką i wygładzić ręką lub rakl    
Otwory na gniazdka, włączniki i kinkiety wycinamy nożykiem pamiętając, aby 
wycięcie było zawsze mniejsze od mocowanego później na ścianie elementu.
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1. Podłoże, na które zamierzamy przykleić fototapetę powinno być czyste, 
odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną i suche.

2. Techniką na mokro kleimy tylko na powierzchniach gładkich typu: szkło, metal, 
plastik, lakierowane drewno (czyli na meblach, oknach, lodówkach, itp.)

3. Do butelki ze spryskiwaczem (np. po płynie do mycia szyb) nalewamy wodę oraz 
dodajemy pięć kropli płynu do mycia naczyń. Wodą spryskujemy powierzchnię.

4. Odklejamy 20-30 cm papieru podkładowego z fototapety i zwijamy pod spód. 
Następnie spryskujemy wodą folię na powierzchni z klejem oraz początek podłoża, 
na którym zamierzamy przykleić fototapetę.

5. Przykładamy fototapetę równo i przyklejamy dokładnie pas z odsłoniętym klejem. 
Jedna osoba wygładza raklą powierzchnię naklejaną, usuwając na zewnątrz 
bąbelki powietrza i wody, druga naciąga cały pas, podwijając co chwilę papier 
podkładowy. Każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii papieru podkładowego 
spryskujemy wodą obie powierzchnie.

6. Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie 
na zakładkę 1 cm, tak aby wzór pasował do siebie. Ewentualny nadmiar tapety 
należy usunąć ostrym nożykiem. Otwory na gniazdka, włączniki i kinkiety 
wycinamy również nożykiem pamiętając, aby wycięcie było zawsze mniejsze od 
mocowanego później na ścianie elementu.

7. Fototapeta zwiąże się trwale z podłożem dopiero po odparowaniu wody czyli po 
ok. 48 godz. Po ok. 12 godzinach należy sprawdzić czy fototapeta przylega 
dokładnie do powierzchni, jeżeli powstaną pęcherzyki, należy przebić je ostrą 
szpilką i wygładzić ręką lub raklą.
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1.  Do przyklejenia fototapety lateksowej  potrzebujemy kleju przeznaczonego dla tapet lateksowych (papierowych), 
szerokiego pędzla dzięki któremu sprawnie i szybko rozprowadzimy klej oraz wałka do dociskania fototapet. 

2. Po przygotowaniu kleju (ściśle według instrukcji na opakowaniu), możemy rozłożyć fototapetę w całości, najlepiej na 
zabezpieczonej przed ubrudzeniem (np folią malarską) podłodze.

3. Tak przygotowani możemy przystąpić do gruntowania ściany. W tym celu powinniśmy nanieść równomierną warstwę 
kleju do tapety na ścianę. W przypadku ścian o powierzchni bardziej chłonnej, takiej jak płyta kartonowo-gipsowa, 
możemy użyć większej ilości kleju, niż na przykład w przypadku ściany betonowej. 

4. Po zagruntowaniu ściany, należy dokładnie nanieść klej na fototapetę, pamiętając o równomiernym pokryciu całej jej 
powierzchni, szczególnie jeśli chodzi o jej krawędzie. 

5. Jeśli dokładnie rozprowadziliśmy klej na tapecie, powinniśmy odczekać około 3 minuty. 
6. Fototapetę należy naklejać zaczynając od sufitu. Nigdy nie próbuj naklejać całej fototapety od razu w całości, zawsze 

staraj się przyklejać ją fragment po fragmencie, zaczynając od górnej krawędzi i stopniowo schodząc w dół.
7. Po naklejeniu jednego fragmentu tapety i dokładnym wygładzeniu odczekaj kilka minut, a następnie delikatnie usuń 

nadmiar kleju suchą ściereczką. 
8. Kolejne bryty przyklejamy na styk (bryt do brytu) starając się maksymalnie równo spasować wzór.
9. Czas schnięcia kleju do tapet lateksowych to około 8 godzin. 
10. Po tym czasie fototapeta powinna przylgnąć solidnie do ściany. 

1.   Ścianę, przed położeniem tapety, powinno się przygotować, wyrównać i oczyścić z zabrudzeń. 
2. Co najmniej 2 godziny przed położeniem tapety gruntujemy ścianę specjalnym klejem lub jakimkolwiek gruntem 

malarskim. 
3. Zanim położymy poszczególne bryty fototapety, warto ułożyć je w odpowiedniej kolejności i przygotować 

zagruntowaną ścianę do dalszej pracy. 
4. Dla ułatwienia, możemy nakreślić na ścianie pionowe linie (przy pomocy poziomicy) w równych odstępach o szerokości 

brytu naszej fototapety. 
5. Tak przygotowaną ścianę smarujemy dokładnie klejem do tapet flizelinowych.
6. Suchą tapetę przyklejamy na ścian zaczynając od góry. 
7. Dociskamy tapetę do ściany za pomocą wałka do tapet. Tak jak w przypadku tapety lateksowej, nie powinniśmy jej 

dociskać dłonią czy ściereczką, aby uniknąć powstawania nieestetycznych pęcherzyków powietrza. 
8. Kolejne bryty przyklejamy na styk (bryt do brytu) starając się maksymalnie równo spasować wzór.
9. Nadmiar kleju należy usunąć przy użyciu wilgotnej gąbką lub  ściereczki. 
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