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Instrukcja montażu fototapety
samoprzylepnej EASY STICK

Fototapeta samoprzylepna EASY STICK to nowoczesny materiał dedykowany specjalnie do wnętrz. Bardzo
łatwa w nałożeniu, nie odkształca się i można samodzielnie przykleić nawet duże bryty tapety. Fototapetę
produkujemy z ZAKŁADKAMI na 1cm, co umożliwia idealne dopasowanie brytów na ścianie. Powierzchnia
tapety jest półmatowa i odporna na ścieranie. Tapeta nie wymaga użycia dodatkowego kleju. 

Jak przygotować ścianę?
Przed  rozpoczęciem  naklejania,  upewnij  się,  że  ściana  jest  czysta  i  sucha.  Wszystkie  ubytki
uzupełnij,  a  ścianę  wyrównaj.  Pamiętaj  również  o  usunięciu  listew przypodłogowych,  gwoździ,
kołków, a także włączników i gniazdek elektrycznych.

KOPIOWANIE I POWIELANIE TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU W CELACH KOMERCYJNYCH 
SUROWO ZABRONIONE



MAJ 2017 

Wskazówki jak zamontować fototapetę:
1. Rozwiń  fototapetę  na  czystej  i  suchej  powierzchni.  Pamiętaj,  aby  część  zadrukowana

znalazła się na górze.
2. Jeśli  Twoja  fototapeta  składa  się  z  kilku  pasów  (brytów),  rozwiń  wszystkie  jej  części  i

sprawdź,  czy  wydruk  nie  posiada  wad fabrycznych  takich  jak  odbarwienia,  deformacje,
różnice  w  rozmiarze  w  poszczególnych  elementów.  Upewnij  się  również,  że  motywy
graficzne na złączonych brytach idealnie do siebie pasują. 
UWAGA!  KAŻDY BRYT MA ZAKŁADKĘ na 1 cm co umożliwia idealne dopasowanie brytów.
Widać to przy pasowaniu poszczególnych brytów. 

3. Kiedy już przygotujesz ścianę, wyznacz ołówkiem delikatną linię pomocniczą w miejscu, w
którym będzie się znajdowała krawędź fototapety. Zrób to za pomocą poziomicy.

4. Pamiętaj,  że  fototapetę  zawsze  kleimy  od  strony  przeciwnej  do  źródła  światła  tak  aby
ewentualne niedoskonałości przy łączeniach nie były widoczne. 

5. Odklej papier podkładowy z tapety na szerokości 15 cm. Przyłóż fototapetę równo do ściany
na samej górze i za pomocą rakli wygładzaj od góry naklejany materiał. Stopniowo odklejaj
papier podkładowy i przyklejaj raklą dalszą część tapety kierując się w dół aż do podłogi.
Jeśli  pojawią  się  nierówności,  pęcherzyki  powietrza  lub  jeśli  przykleisz  fototapetę  w
niewłaściwy sposób, odklej ją i przyklej raz jeszcze.

6. Jeśli  fototapeta  składa  się  z  kilku  brytów,  każdy  kolejny  pas  naklej  w  sposób  opisany
powyżej. Pamiętaj, aby precyzyjnie dopasować bryty przyklejając je ZGODNIE Z WZOREM
ZACHWUJĄC 1CM ZAKŁADKĘ.

7. Kolejne bryty naklejaj w podobny sposób zwracając uwagę na łączenia aby wzór się zbiegał.
8. Na  łączeniu  brytów  w  miejscu  nałożenia  się  w  zakładce  dwóch  części  tapety  możesz

przeciąć  zgrubienie  precyzyjnie  nożykiem od linijki.  Następnie  odczepić  odcięte  części  z
każdej strony brytów i w ten sposób spasować tapetę idealnie.
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