
 ÚTMUTATÓ A FOTÓTAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ 

Anyagok és segédeszközök a fotótapéták ragasztásához: 

1. ragasztó a papír fotótapétákhoz, 

2. ecset a ragasztóhoz, 

3. henger a tapétázáshoz, 

4. edény a ragasztó előkészítéséhez, 

5. papírvágó vagy papírvágó kés, 

6. ceruza, vonalzó, mérőpohár. 

Ajánlatos, hogy a fotótapétákat minimum két személy ragassza. 

 

Az alap (a fal) előkészítése a tapétázáshoz 

1. Szükséges minden egyenetlenség eltávolítása a falakról. Nem ajánljuk a tapétát durva 

vakolatra ragasztani. A fal legyen tiszta és sima. 

2. A gipszkarton falakat vagy olyan falakat, melyek gipszes vakolattal vannak befedve 

vagy más nedvszívó felületeket úgy kell ellátnunk, hogy megszabaduljunk 

a pórusoktól, melyek magukba szívnák a ragasztót és így megakadályoznák a tapéta 

alapos ragadását a falon. 

3. A festett falakat festő szappannal tisztítsuk meg alulról felfelé haladva. Ezt követően 

csiszolópapírral dörzsöljük át a falakat, ezzel elérjük a ragasztó jobb felvitelét. 

4. A már tapétázott falakat is megtisztítjuk a tapétától, mégpedig egy szivacs vagy egy 

ecset segítségével benedvesítjük a tapétát, majd kb. 15 perc elteltével egy spatula 

segítségével, általában fentről lefelé haladva eltávolítjuk a falról a tapétát. 

5. Amennyiben a fotótapéta ragasztása kapcsolón vagy bedugón keresztül halad, 

szükséges az elektromos áramot kikapcsolni, ezt követően a kapcsolókat leszerelni és 

egy szigetelőszalaggal átragasztani a vezetékeket. A tapéta felragasztása után kivágjuk 

a szükséges nyílást. 

6. A fotótapéta ragasztása előtt a felület legyen tiszta, száraz, sima, minden 

egyenetlenség, por és festékmaradvány mentes. 

7. Az alapot legalább 24 órával a fotótapéta ragasztása előtt kell előkészíteni. 

 

Felkészülés a tapétázáshoz: 

1. Szükséges elegendő helyet kialakítani az asztalon vagy a földön a ragasztó tapétára 

történő felviteléhez. 

2. A ragasztás előtt, érdemes a tapéta minden részét széttekerni, hogy felmérjük nincs-e 

valamilyen hiba vagy deformáció. Fontos ellenőrizni, hogy a megfelelő motívumot, 

méretet, helyes színt kaptuk, illetve hogy átadták e a fotótapéta összes részét. Ha 

a tapéta több részből áll, szükséges ellenőrizni, hogy az egyes részek követik e 

egymást és hogy azonos színűek e.  

3. A fotótapétára használt ragasztót érdemes a gyártó által előírt útmutató szerint 

előkészíteni. 

 

 



Tapétázás: 

1. Először kiválasztjuk a helyet, ahová a fotótapétát ragasztjuk. Abban az esetben, ha 

a fotótapéta tartalmaz egy fehér védő szegélyt, ezt a falra történő ragasztás előtt le kell 

vágni. Vonalzó és ceruza segítségével felvázoljuk a fotótapéta széleit a falra. 

2. A tapétaragasztót egy ecset segítségével vagy a nem nyomtatott részre egy hengerrel 

visszük fel, miközben szükségtelenül hosszú ideig nem kenegetjük a ragasztot 

a fotótapétán, de betartjuk az azonos időt (általában max. 1 percet) a tapétaragasztó 

felszívódására.  

!!!FIGYELEM!!! Csak egy réteg ragasztót alkalmazunk az adott fotótapéta területen. 

3. A ragasztóval bekent fotótapétát óvatosan ragasztjuk a falra. A szélektől a középpont 

felé haladva ragasztjuk a ragasztóval bekent felületet úgy, hogy közben kinyomjuk 

a levegőt, mellyel megakadályozzuk a felvitt ragasztó gyors kiszáradását. 

4. A fotótapéta felhelyezésénél legyünk óvatosak, figyeljünk, hogy ne keletkezzenek 

gyűrődések, melyek a ragasztás után láthatóak lennének. Így a behajlott részeket ne 

igazgassuk, hagyjuk szabadon hajlani. Ugyanúgy figyeljünk, hogy ne hajlítsuk be 

a fotótapéta sarkait. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a fotótapéta papírból van.  

5. A fotótapéta első darabját pontosan a bejelölt vonalra tegyük. Fordítsunk erre nagy 

figyelmet, mivel ettől függ a fotótapéta teljes ragasztása. Kézzel finoman megnyomjuk 

a fotótapétát addig, amíg el nem kezd a falhoz tapadni. 

6. Majd ezt követően átmegyünk a fotótapétán egy hengerrel fentről lefelé és középről 

kifelé haladva. E közben figyeljünk arra, hogy ne képződjenek levegő buborékok, 

valamint hogy a ragasztó egyenletesen felszívódjon. Előfordulhatnak kisebb levegő 

buborékok, melyeket nem tudunk hengerrel eltávolítani. Ezek el kell hogy tűnjenek 

a ragasztó száradása után. 

7. A több részes fotótapéták esetében úgy járunk el, hogy az egyes részeket szorosan 

egymás mellé ragasztjuk. Mindeközben ügyelünk arra, hogy a minták egymást 

kövessék. Egy rongyocska segítségével óvatosan eltávolítjuk a ragasztó maradékait. 

8. !!!FIGYELEM!!! Fontos figyelmeztetés. Mivel papír fotótapétáról van szó, nagyon 

óvatosan kell vele eljárni. Nem szabad húzogatni/nyújtogatni, hogy ki ne lyukadjon 

vagy el ne szakadjon, nem szabad összegyűrni vagy más, nem hozzá értő módon 

megrongálni vagy figyelmetlenül használni. 

9. A fotótapéta kiálló részeit egy vonalzó és egy papírvágó vagy papírvágó kés 

segítségével távolítjuk el. 

 

A leggyakoribb hibák, amik előfordulhatnak: 

 

Ha rövid ideig hagyjuk a ragasztót a fotótapétán, nagyobb levegő buborékok keletkezhetnek. 

 

Ha a ragasztó túl hosszú ideig van a tapétán vagy nem megfelelőképpen használjuk a 

ragasztot, a tapéta szétmálhat a kezünkbe. 

 

A fotótapéta elégtelen ellenőrzése az áru kézbesítésénél. 

 

 



Fontos FIGYELMEZTETÉS reklamáció esetén: 

 

Kézbesítés után szükséges ellenőrizni, hogy: 

 méretben megfelelő területünk van, ahol a fotótapétát alkalmazni akarjuk. Csak ez után 

csomagoljuk ki a fotótapétát a tekercsből. 

 a helyes minta, méret és szín volt kézbesítve. 

 az összes fotótapéta rész kézbesítve volt, valamint, hogy az egyes részek követik 

egymást, ha több részes fotótapétáról van szó. 

 a fotótapéta a kicsomagolás után nincs szétszakadva vagy összegyűrődve vagy más 

módon megrongálva. 

Reklamálni csak egész tekercs fotótapétákat lehet eredeti csomagolásban. A csomagolást 

őrizzék meg és ne rongálják meg. 

A reklamáció nem érvényes már használt fotótapétákra (a ragasztó felvitele után, falra 

ragasztás után és hasonló). 

Az egyes károkért, melyek a tapéta használata közben jelentkeznek, nem felelünk. 

 

A fotótapéta ragasztásánál szükséges a megadott használati útmutatót betartani és 

a fotótapétára alkalmas ragasztót használni.  

 

 


