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Przed przystąpieniem do montazu należy przygotować:

Ścianę - musi być odtłuszczona i wolna od kurzu i zabrudzeń. Proponujemy ścianę odkurzyć 
i umyć mydłem malarskim, a następnie zagruntować gruntem co najmniej kilka godzin przed 
położeniem fototapety.

Miejsce do rozłożenia fototapety - przed montażem należy sprawdzić, czy fototapeta nie 
posiada wad takich jak np. złe dopasowanie wzoru.

Rozkładając bryty na podłodze, dopilnuj, 
aby była odkurzona i wolna od zabrudzeń!

Nó do tapet, rolka dociskowa lub rakla -
wa, klej do tapet, , , ,  
folia , paca do

Przed przystąpieniem do 
montażu fototapety 
należy usunąć wszystkie 
elementy mogące 
stanowić przeszkodę. 
Takie jak. listwy 
przypodłogowe, 
gwoździe, włączniki 
i gniazda elektryczne.

Ściana musi być sucha!

Odkurzyć Odtluścić Zagruntować

W razie potrzeby zagruntować 2-gi raz. Takie działanie gwarantuje 
przyczepność i eliminuje odchodzenie tapety w przyszłości.

SKYCLOR24 nie ponosi odpowiedzialności za błędy montażowe. Uszkodzenia powstałe w trakcie montażu, nie podlegają reklamacji.

Narzędzia - jakie przygotować?

Zamontowana 
fototapeta nie podlega 
reklamacji!
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Instrukcja montażu fototapet:

W przypadku tapet na Fizelinie 
posmaruj klejem tylko ścianę.

SKYCLOR24 nie ponosi odpowiedzialności za błędy montażowe. Uszkodzenia powstałe w trakcie montażu, nie podlegają reklamacji.

Rozwiń fototapetę na czystym, suchym podłożu 
i sprawdź dopasowanie brytów oraz spójność 
grafiki (w zależności od rodzaju fototapety 
montaż będzie „bryt do brytu” lub na zakładkę).

1.

Pierwszy bryt naklejaj od góry, wzdłuż narysowa
nej wcześniej linii - długa krawędź brytu wejdzie 
do narożnika, zostanie tam potem docięta. 

4.

Naklejając bryt od góry, stopniowo go dociskaj, 
w ten sposób unikniesz powstawania pęcherzy 
powietrza.  Zalecamy dociskanie raklą z filcem lub 
rolką dociskową. Zwróć uwagę aby krawędzie 
były dobrze dociśnięte do ściany!

5.

Kolejne bryty dopasuj dokładnie do pierwszego.6.

Nadmiar fototapety odcinaj w narożnikach 
ostrym nożykiem, przykładając np. długą 
metalową pacę lub listwę. Ponownie dociśnij 
krawędzie

7.

Pozostaw fototapetę do wyschnięcia na około 
3-4 godziny.

8.

Na przygotowanej ścianie wyznacz delikatną linię 
pomocniczą, w miejscu gdzie będzie się kończył 
pierwszy bryt. 

Odległość linii od krawędzi ściany powinna być 
ok 1-2 cm mniejsza niż szerokość pierwszego 
brytu. Użyj poziomicy.

2.

Przygotuj klej zgodnie 
z instrukcją na opakowaniu

3.

1-2 cm 

sz. brytu

Nadmiar kleju wycieraj 
od razu wilgotną szmatką.


