
Przygotowanie podłoża
1. Prawidłowe przygotowanie podłoża przed instalacją tapet jest najważniejszą czynnością oraz warunkiem 

koniecznym dla uzyskania dobrego efektu końcowego. Czynność tą należy wykonać niezwykle starannie. 
Powierzchnią montażową może być każdy rodzaj tynku, betonu, zatarty na gładko.

2. Nie ma możliwości montażu okładziny na elewacji ocieplonej wełną mineralną. 
3. Podłoże musi być:

a) czyste - w pełni oczyszczone ze wszelkich położonych na nim materiałów np. starych okładzin, 
wolne od kurzu i pozostałości po pigmentach, które mogłyby wnikać w tapetę;

b) suche
c) o niskiej chłonności, dobrze zagruntowane
d) idealnie gładkie, jak pod malowanie
e) o jednolitej neutralnej barwie podłoża - Ściany i sufit przyległe do miejsca tapetowania należy 

pomalować na gotowo, a kolor z tych ścian powinien wchodzić na powierzchnię tapetowania na 
maksymalnie kilka centymetrów.

4. Jeśli powierzchnia nie jest gładka, należy ścianę oczyścić oraz położyć masę szpachlową mająca 
zastosowanie na zewnątrz w celu wyrównania ściany. Polecana masa szpachlowa to Ardex F11. Nie 
wymaga ona wstępnego gruntowania przed nałożeniem. Produkt należy wymieszać wg proporcji 
wskazanych na opakowaniu. Należy nanieść dwie warstwy produktu, pierwszą kontaktową, która połączy 
się z tynkiem właściwym, drugą wykończeniową. Drugą warstwę można nakładać  po 2 godzinach od 
nałożenia pierwszej warstwy. Istnieje możliwość zwiększenia elastyczności tynku Ardex F11 w przypadku 
elewacji narażonych na spękania i pojawianie się rys, przy użyciu plastyfikatora Ardex E100. Szczegółowa 
instrukcja użycia dostarczana jest indywidualnie. Na drugi dzień ścianę należy zagruntować gruntem 
Ceresit CT 17.

5. W przypadku stosowania mas szpachlowych innych producentów – należy dokładnie zapoznać się z 
karta techniczną oraz zwrócić szczególną uwagę na kwestie gruntowania ściany przed oraz po położeniu. 
To jeden z najważniejszych etapów przygotowania ściany, powierzchnia musi być gładka, analogicznie 
do ściany przygotowanej pod malowanie w pomieszczeniu!

6. Miejsca przyległe do montażu okładziny powinny być pomalowane na gotowo, kontakty i gniazdka 
zamontowane bez oprawek. Okładzina nie może mieć kontaktu ze źródłem elektryczności. Przy układaniu 
tapet w pobliżu gniazdek, przełączników elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność. Otwory 
na elementy wiszące powinny zostać wywiercone wcześniej. Listwy przypodłogowe, futryny i inne 
elementy drewniane, z kamienia lub metalowe, do których będzie przylegać tapeta, powinny być zaakryl 
owane i dokładnie umyte.

7. W przypadku świeżo tynkowanych ścian – przed klejeniem tapety należy sprawdzić, czy powierzchnia 
wyschła. 

8. Nie wolno kleić tapet na wilgotnych powierzchniach. Należy poczekać, aż ściany będą całkowicie suche. 
Niezastosowanie się do tych zaleceń powoduje ryzyko zmniejszenia przyczepności kleju oraz może 
doprowadzić do powstawania pleśni.

Po przyjeździe na miejsce montażu, montażysta ocenia stan przygotowania ściany. Jeśli stwierdzi, że ściana 
nie jest poprawnie przygotowana, ma prawo odmówić montażu, a dodatkowymi kosztami przyjazdu 
i czasu pracy obciążyć klienta. W przypadku pisemnej zgody na montaż, pomimo uwag montażysty, 
producent nie udziela gwarancji na produkt.
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