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A papír és papírhátú tapéta ragasztása 

A tapétatekercshez csomagolt azonosító címkét minden esetben őrizze meg! Minőségi hiba esetén a hibás 
tapéta és a címke bemutatása szükséges. A kibontott tekercsekből maximum hármat tudunk elfogadni! 

A tapétázási munkák megkezdése előtt – mivel nedves anyagokkal dolgozunk – az érintésvédelmi szabályok 

betartása miatt a lakást vagy a munkaterületet áramtalanítani kell. 

A gördülékeny munkavégzés érdekében távolítsa el a fa falszegélyléceket a padlónál, és a pvc szegélyeket 

is. 

Jelölje ki a mennyezet alatti tapéta magasságot, és mérje meg a padló és a tapéta felső szintje közötti 

távolságot. Ezt követően mérje meg a tapéta szélességét és határozza meg a tapéta csíkok számát. Vegye 

figyelembe, hogy a tapéták szélességi mérete lehet 0,53m,  0,70m és egyéb méretű is. 

Illesztés mentes tapétáknál célszerű 5cm-rel hosszabbra hagyni a tapéta hosszát, mint a tapétázandó 

belmagasság. 

A szemben illesztéses és eltolásos illesztésű tapétáknál figyelembe kell venni a tapéta címkén levő méret 

jelzéseket, és ez alapján kell a leszabásokat elvégezni! 

A tapétázást folyamatosan kell végezni. Ha belekezdünk a tapétázásba, akkor minimum egy oldalt megállás 

nélkül be kell fejeznünk. 

A tapétára a ragasztót széles kocka ecsettel, vagy hengerrel vigye fel úgy, hogy először a tapéta csík 

közepén hosszanti irányban, majd rá merőlegesen kereszt irányban végezze a munkát. 

 

FIGYELEM! A ragasztó mennyisége feleljen meg a tapéta nedvszívó képességének. Nagyon fontos, hogy 

a ragasztó a széleken is megfelelő mennyiségben fedje a tapéta felületét. 

A tapéták lekenését végezhetjük asztalon, vagy erre kialakított egyenes helyen. A legalkalmasabb erre a 

célra gyártott tapétázó asztal. A tapéta ragasztóval bekent tapéta csíkokat pihentetni kell azért, hogy a papír 

felületük a felrakás előtt megduzzadjanak. 

FONTOS! Ha ez a papírduzzadás nem történik meg, akkor a falon duzzad meg, és akkor a falon 

száradás után is hólyagos marad a tapéta! BIZONYTALANSÁG ESETÉN VÉGEZZEN EGY 

DARABON PRÓBARAGASZTÁST! 

A ragasztó túl gyors száradásának megakadályozás miatt a ragasztóval bekent tapétát össze kell hajtani úgy, 

hogy a ragasztós fele befelé legyen. Vinil tapéták esetén fel is kell tekercselni őket azért, hogy a tapéta 

papírrétegét a nedvesség egyenletesen átitassa. 

Egyszerre 3-4 tekercset célszerű tapéta ragasztóval bekenni, összehajtani, és a falakra rakás sorrendjében a 

kenő asztalon félre tenni. A tapéta pihentetési ideje vinil tapéták esetén általában 10-15 perc. 

FIGYELEM! Papírhátú vinil tapéták esetén, a fal szívóhatása és a különböző anyagminőségek, makulatúra, 

és egyéb bizonytalanság esetén, célszerű egy darabon próbaragasztást végezni. Vigyázni kell a tapéta 

áztatásánál, mert a papír túláztatása esetén, a falon történő száradás után zsugorodhat és rés keletkezhet a 

tapéta csíkok között. 
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Tapéta ragasztás munkafolyamata 

A tapétázási munkákat mindig a helyiség, szoba egyik sarkánál kell kezdeni. Az első tapétacsíknál fontos, 

hogy átérjen 1-3 cm szélességben a szomszédos falra. Erre azért van szükség, mert a találkozó falszakaszok 

nem minden esetben, derékszögben és néha eltérő síkokban találkoznak egymással. A saroktól 50-52cm 

távolságra kell a grafit ceruzavonalat meghúzni vízmérték vagy függőón segítségével. 

A tapéta felragasztása fentről történik lefelé. Az összehajtogatott tapétacsík két Ön felé néző felső sarkát 

fogja meg és engedje, hogy a kezében levő tekercs a saját súlyánál fogva szétnyíljon. A tapétát úgy illessze a 

falon, hogy a kijelölt grafit vonal mellett jöjjön létre a ragasztás. 

Kemény szőrű kefe, tapétasimító spatula segítségével nyomja a tapétát a falhoz és simítsa ki úgy, hogy a 

tapéta alatt levő légbuborékok kiszoruljanak a tapéta alól. 

 

A tapéta tökéletes feltapadása érdekében a tapéta csíkokat fölülről lefelé, és középtől a két széle felé kell 

kisimítani. A tapéta csíkokat hézagmentesen egymás mellé kell ragasztani úgy, hogy a tapéta minták egybe 

essenek a falon. Az illesztésnél kifolyt többlet ragasztót hideg vízbe mártott nagy kicsavart szivaccsal 

azonnal le kell törölni. NEM SZÉTKENNI, HANEM LETÖRÖLNI. 

A tapétacsíkok illesztésének három módja van. A papírból készült vékony tapéták esetén átlapolással kell 

illeszteni a mintázattól függően. Más esetekben az illesztés történhet két tapéta egymás mellé illesztésével, 

vagy átlapolással úgy, hogy az átlapolásokat középen átvágjuk, mint a pl. a sarkoknál. A leeső tapéta 

széleket a falról el kell távolítani. 

Az 5-10 cm-rel nagyobbra vágott tapétát száradás után acéllemez vágószalag mellett vágja le. 

 

Papír vagy papír hátú tapéták ragasztása esetén mindig szükséges a makulatúra ragasztása. 

A makulatúra alátét tapéta feladata az, hogy megakadályozza az illesztéseknél a tapéta száradás közbeni 

szétnyílását, felpöndörödését. A makulatúra tapétát mindig ugyanolyan, vagy erősebb tapétaragasztóval kell 

ragasztani, mint a felragasztandó tapétát. Erre azért van szükség nehogy a száradás következtében a tapéta 

letéphesse magát a falról. FONTOS: A tapéta ragasztását a makulatúra teljes száradása és szilárdulása után 

lehet elkezdeni.  
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