
 

 

Instrukcja przyklejania fototapety 
 
 

Wydruki 
 
Proszę rozpakować produkt i sprawdzić czy dostarczony produkt zgadza się z zamówionym i czy nie posiada wad 
fabrycznych takich jak zagniecenia, odbarwienia, złe wymiary oraz czy nie jest uszkodzony. 

 

Zalecane 

  
Przy przyklejaniu produktu na ścianę przydatna będzie pomoc drugiej osoby. NaleŜy narysować ołówkiem linie 
pionowe na ścianie w miejscu krawędzi pasów fototapety. 
 
KaŜda fototapeta produkowana przez naszą firmę jest sprawdzana przed wysyłką pod względem dokładności 
wymiarów oraz jakości wydruku. Bardzo istotne jest, aby dodatkowo sprawdzić fototapetę samemu przed 
przyklejeniem jej do ściany pod względem spasowania obrazu i bryt. Najlepiej rozłoŜyć produkt na czystej i suchej 
powierzchni (np. na podłodze).  
 
PomoŜe to Państwu w przybliŜeniu określić sposób przyklejenia fototapety. 
 

Przygotowanie ściany i instrukcja przyklejania 
 
1. Przygotowanie ściany - przed połoŜeniem fototapety ściana powinna być gładka, wolna od zanieczyszczeń, 
tłuszczu oraz pozostałości farby lub starej tapety oraz powinna być zagruntowana odpowiednimi środkami do 
tego przeznaczonymi. Zwiększa to przyczepność kleju do powierzchni ściany. 
 
2. Przed przyklejeniem naleŜy smarować klejem bryty / pasy fototapety, nie ścianę. Wcześniej przygotowany klej 
naleŜy równomiernie rozprowadzić szerokim pędzlem lub szczotką do kleju. Gdy klej jest przygotowany 
wcześniej, pozwala to na uniknięcie niekontrolowanego czasu nasiąkania bryt fototapety. Proszę pamiętać o 
dokładnym nasmarowaniu klejem równieŜ krawędzi bryt. Nie naleŜy pozostawiać fototapety na czas, który  
umoŜliwiłby zbytnie nasiąknięcie fototapety klejem. Nie naleŜy równieŜ zbyt mocno naciągać bryt, aby ich nie 
uszkodzić. 
 
3. MontaŜ fototapety powinien odbywać się od góry do dołu. W celu dokładnego rozprostowania fototapety naleŜy 
uŜyć wilgotnej szmatki lub szczotki do montaŜu fototapet. NaleŜy równieŜ delikatnie rozprowadzić powietrze spod 
spodu fototapety do krawędzi bryt. Małe bąbelki z powietrzem znikną po całkowitym wyschnięciu kleju. 
 
4. Nasze fototapety drukowane są na materiałach, które po zbytnim nasiąknięciu klejem mogą się rozciągnąć 
nawet o 10mm. Proszę pamiętać o mniej więcej takiej samej ilości kleju nakładanej na kaŜdą z bryt. 

 

 
 
 
 



 
 
WaŜne 
 
Bardzo istotny jest czas nasiąkania fototapety klejem. Przed przyklejeniem do ściany naleŜy nałoŜyć klej na bryt i 
odczekać ok. 1,5 minuty ( nie dotyczy fototapet typu Canvas ). Wskazane jest nawet odmierzenie czasu 
nasiąkania stoperem, gdyŜ podczas nasiąkania bryty rozciągają się. Jeśli zbytnio przekroczy się czas nasiąkania 
fototapety klejem, moŜe zdarzyć się, iŜ wzór oraz pasy nie będą do siebie pasowały po przyklejeniu. 

 

UWAGA!  
 
Fototapeta jest produktem delikatnym. Mimo, iŜ nasze fototapety produkowane są z najlepszych jakościowo 
materiałów naleŜy obchodzić się z nimi ze szczególną ostroŜnością. Nie naleŜy rozciągać bryt na siłę, nie 
przyciskać zbyt mocno podczas montowania, gdyŜ w ten sposób moŜna uszkodzić produkt. 

 

Najczęściej popełniane błędy 
 
Widoczne bąbelki po przyklejeniu fototapety - czas nasiąkania klejem był krótszy niŜ zalecany lub klej był  
rozprowadzony nierównomiernie, bądź rozprowadzony na ścianę, zamiast na fototapetę (papier nasiąknął na 
ścianie po przyklejeniu). Część bąbelków zniknie po wyschnięciu kleju, lecz większe bąbelki będą nadal 
widoczne. 

 
Widoczne ślady łączenia bryt - bryty zostały posmarowane klejem, lecz niedokładnie na krawędziach, bądź zbyt 
lekko dociśnięte do ściany. 

 

Proszę przeczytać 
 
Rainbow Zoom ponosi odpowiedzialność za wysyłkę i dostarczenie do klienta odpowiedniego produktu o 
najwyŜszej jakości druku oraz o dokładnych wymiarach podanych w procesie składania zamówienia. 
 
Rainbow Zoom nie ponosi odpowiedzialności za Ŝadne uszkodzenia powstałe w wyniku otwierania przesyłki, 
nieodpowiednie wymiary produktu podane podczas procesu składania zamówienia oraz za jakiekolwiek 
uszkodzenia lub błędy powstałe w wyniku nieprofesjonalnego montaŜu fototapety. 

 
 
 

Dziękujemy za zakupy na www.rainbowzoom.pl 
 
 
 
Po zamontowaniu Państwa produktu na ścianie, jeśli to tylko moŜliwe, prosimy o wysłanie do nas zdjęcia efektu 
końcowego w celu zamieszczenia fotografii w naszym portfolio. Zdjęcie prosimy wysłać na adres: 
 
biuro@rainbowzoom.pl 
 
Z góry dziękujemy. 
Zespół Rainbow Zoom 

 


