
Poradnik montażu | Fototapety samoprzylepnej

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować:

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

Ścianę - koniecznie musi być odtłuszczona i wolna od kurzy i zabrudzeń. Proponujemy ścianę odku-
rzyć i przemyć mydłem malarskim.

Następnie powierzchnia musi zostać zagruntowana gruntem głęboko penetrującym co najmniej 
2-3h przed położeniem fototapety (zalecamy gruntowanie nawet 2 razy aby poprawić jakość ściany). 

Dodatkowo usuń listwy 
przypodłogowe, gwoździe, 
włączniki i gniazdka elek-
tryczne. 

Ściana musi być sucha.

Potrzebne narzędzia: nóż do tapet, rolka dociskowa 
lub rakla, pędzel, folia malarska

Przydadzą Ci się również: poziomica, drabina, pomoc 
drugiej osoby

Odkurzyć Przemyć mydłem malarskim Zagruntować

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

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!

Zamontowana 
fototapeta nie podlega 
reklamacji!

Narzędzia - jakie przygotować?



Instrukcja montażu fototapet samoprzylepnych:

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

Poradnik montażu | Fototapety samoprzylepnej

Rozwiń fototapetę na czystym, suchym 
podłożu i sprawdź czy nie posiada wad 
fabrycznych oraz czy wszystkie bryty 
tworzą jedną spójną grafikę (bryty mon-
tujemy z zakładką 1 cm).

Na przygotowanej wcześniej ścianie 
wyznacz delikatną linię pomocniczą w 
miejscu, w miejscu w którym będzie się 
znajdowała krawędź fototapety. 
Do tego celu użyj poziomicy

1.

2.

Z pomocą drugiej osoby odklej fototapetę 
od papieru zabezpieczającego. 

Bryty fototapet zacznij naklejać od góry, 
dociskając materiał w dół. 

W ten sposób unikniesz powstania pęche-
rzyków powietrza. Zalecamy dociskać ma-
teriał specjalną raklą lub rolką dociskową, 
wykonuj ruchy z góry na dół lub od środka 
na brzegi. 

4.

Fototapety montujemy zawsze od lewej 
do prawej, zachowując kolejność 
brytów.

3.

sz. brytu

1 cm

Po naklejeniu pierwszego bryty zaznacz na nim delikatną pionową linię 1 cm 
od krawędzi albo użyj poziomnicy laserowej. To miejsce połączenia brytów. 
Klejenie kolejnego brytu zacznij od tej linii delikatnie ją zasłaniając.


