
FONTOS! 

Mielőtt felragasztanád a fotótapétát kérjük ellenőrizd, hogy nincsenek-e 

rajta sérülések, hibák. 

A falra ragasztás után NEM vonatkozik rá a pénzvisszafizetési garancia. 

Fontos, hogy a fotótapétát NE hajtogasd össze. 

Fotótapéta felragasztásának menete: 

Szükséges eszközök: 

 Tapétaragasztó 

 1 l hideg víz 

 Vödör a tapétaragasztó elkészítéséhez 

 Ceruza 

 Olló 

 Vonalzó vagy vízmérték 

 Tapétaragasztó falra viteléhez ecset vagy tapétaragasztó henger 

 Tapétázó kefe a tapéta felviteléhez 

 Sniccer 

 Puha szivacs vagy ruha a felesleges ragasztó letörléséhez 

 

Mielőtt nekilátsz… 

Készítsd elő a kiszemelt falfelületet. A falfelület tiszta, sima, szemcsementes és 

száraz legyen. Ennek legcélravezetőbb módja, ha egy réteg fehér festéket viszel 

fel a falra. A nem szőtt tapéta elfedi a kisebb falhibákat. De a mélyebb lyukakat 

előzőleg ki kell tölteni! 

Ha a fal alapszíne túl kontrasztos, ezt is takarni kell festékréteggel. Festés előtt 

távolíts el minden szennyeződést, tapéta maradványt stb. 

Vágd le a megfelelő méretű tapétát a pontozott vonal mentén. Tekerd le a 

tapétát és a helyes sorrendben tedd egymás mellé, ellenőrizd az illeszkedést. 

Készítsd elő a tapétaragasztót, kövesd a használati utasítást. 

A ragasztót száradása miatt nem ajánlott alacsony páratartalmú helyiségben, és 

10 °C alatti hőmérsékleten használni. Az optimális hőmérséklet: 18-21 °C. 

Húzz függőleges segédvonalat 50 cm-enként vonalzóval vagy vízmértékkel, 

aminek a mentén el fogod végezni a ragasztást. 

 

 



Így ragaszd fel a tapétát! 

Ha ablak is található a falfelületen, a munkád megkönnyítendő, onnan kezd a 

ragasztást. Vidd fel ecsettel a falra a ragasztót egy kicsit szélesebben, mint 

amire az első tapétacsíkot fel fogod ragasztani. Ne legyen a ragasztóréteg túl 

vastag. A tapétát ne ragasztózd be. Fogd az első tapétacsíkot, kezd a ragasztást  

fentről lefelé, kitekerve a tapétát. Vagy óvatosan hajtogasd egymásra, ügyelve, 

hogy a tapéta felülete ne piszkolódjon. Így fentről lefelé haladva fokozatosan 

ragaszd fel a tapétacsíkot a ragasztóval bekent falfelületre. Ragasztás közben 

kövesd a függőleges vonalat, amit előre kijelöltél. A ragasztáshoz ne a tenyered 

használd, hanem tapétakefével, körkörös mozdulattal, középtől kifelé simítsd a 

tapétát a falra. Ügyelj, hogy a tapéta ne ráncolódjon, és simogasd ki a 

buborékokat is középről kifelé. Ne kend össze ragasztóval a kefét! 

Ezeket a lépéseket ismételve ragaszd fel a tapétacsíkokat. Figyelj a csíkok 

illesztésére. A tapétacsíkok ne fedjenek át! Az esetleg kibuggyanó, feleleges 

ragasztót töröld le puha ruhával vagy szivaccsal. Ha durva kefét használsz, 

ledörzsölheted a tapéta felületét! 

Tapéta ragasztás után… 

Ha szükséges, vágj le minden felesleges részt, a sérülések elkerülése végett 

tiszta és éles sniccer segítségével. Ha esetleg minden óvatosság ellenére 

buborék marad a tapéta alatt, 2-3 nap alatt eltűnik, ha szép, fokozatosan 

hagyod a tapétát megszáradni. A száradás folyamatát ne siettesd, óvakodj az 

intenzív fűtéstől, kerüld a huzatot! 

Amennyiben bizonytalan vagy a fotótapéta felhelyezését illetően, inkább kérd 

szakember segítségét! 

 


