Az alábbi útmutató segítséget nyújt a tapéta vásárlásához, a tapéta előkészítéséhez, tapétázáshoz.
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különösen k önny. Tap étázásnál a falat
vagy a mennyezetet tap
étaragasztóval
bekenik és a tap étatekercset a friss
ragasztóágyba helyezik: nincs sz
ükség
tapétázó asztalra. A tap étatekercsek mérete
teljesen stabil marad (ez azt jelenti, hogy
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DIN EN 235 – szimbólumok
MINSÉGI SZIMBÓLUMOK
A RAL – márka
A RAL, a
N émet M árkavéd és
Márkaszavatoló Int
ézet, a
Környezetvédelmi Sz övetségi Hivatal, a
Szövetségi Eg észségügyi Hivatal és t öbb
mint 40 tap
étagyártó v
állalat
együttmködésében átfogó egészségügyi és
környezeti minségi szab ályozás j ött l étre,
aminek betar tását semleges f él ellen rzi.
(A gy
ártók teljesen lemondanak
adalékanyagok alkalmaz ásáról, mint
nyomdafesték eset
én a toxin,
nehézfémtartalmú pigmentek vagy
fluorklór-szénhidrogén, kl
ór vag
y
illatanyag
tartalmú old
ószerek.
Gyapjúklorid-monomert semmiképpen sem
tartalmazhatnak.)

Gyúlékonyság
A gyúlékonyságot egy hatóságilag elismert
vizsgahely ellenrzi. A tzfokozat-beosztás
a DIN 4102 alapján történik.
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SZÜKSÉGES
TAPÉTATEKERCS
MENNYISÉG

A FELHASZNÁLÁST
MEGELZ KÖTELEZ
ELLENRZÉS

Mennyi tapétára van szükség?
Falhosszúság Falmagasság Falmagasság
2 – 2,4 m
2,4 – 3,3 m
10 méter
12 méter
14 méter
16 méter
18 méter
20 méter
22 méter
24 méter
26 méter
28 méter
30 méter

5 tekercs
6 tekercs
7 tekercs
8 tekercs
9 tekercs
10 tekercs
11 tekercs
12 tekercs
13 tekercs
14 tekercs
15 tekercs

7 tekercs
8 tekercs
10 tekercs
11 tekercs
12 tekercs
14 tekercs
15 tekercs
16 tekercs
18 tekercs
19 tekercs
20 tekercs

Egy norm ál tap étatekercs, az úgynevezett
európai szabványméret tapétatekercs
0,53 m sz éles és 10,05 m hossz ú, t ehát
kereken 5m 2-es fal - és mennyezetfel ületre
elegend.

Felhasználás eltti teendk
A BF S (Sz övetségi Sz ín és Anyagi
Értékvéd Bizotts ág) 7. sz
ámú „A
tapétázás irányelvei a felhasználás eltt”
cím jegyzete a
felhasználó sz ámára a
felhasználás el tt a következ ellenrz
intézkedéseket írja le:
 A sz állítás ellenrzése, teh át
megfelel-e a sz
állítás a
megrendelt áruval és a rendelt
mennyiséget szállították – e.
 Az
átlátszó csomagol ófólia
eltávolítása eltt ellenrizni kell a
cikkszámot. Minden tekercs,
amit egy helys égre illetve egy
falra terveznek, azonos
cikkszámmal kell rendelkeznie.
cikkszám

színkód

EAN
minta- szimbólum és
vonal- eltolás az A bet  a
kód
tapétagyártóra
vonatkozik

 Az
oldalazonosság
ellenrzésénél (legyezpróba) egy
kb. 1 m nagys ágú tap étadarab
mintával ell átott fel ének mindk ét
küls oldal át k özépre hajtjuk. A
legtöbb es
etben az
oldalazonosság, valamint a
színeltérés így felismerhet.

 Három tekercs tap étát egym ás
mellett kb. 1,5 m hosszan
letekerünk
és ellen rizzük a
színazonosságot.
 A tap éta m éretre v ágása és a
tapétázás k özben ügyelni kell
arra, hogy a ta péta és a minta
hibátlan legyen.
 A tapéta marad ékát
címkéjét meg kell rizni.

és a

SZERSZÁMOK ÉS AZ
ALAPOZÁS
Szerszámok
Zollstock

összehajtható
mérpálca
Schere
olló
Cuttermesser
vágókés
Tapezierbürste
tapétázó kefe
Bleistift
ceruza
Lot
függélyez
mérón
Nahtroller
szegélykiegyenlít
henger
Schneideschiene
vágósín
Kleisterbürste
tapétaragaszó kefe
Moosgummirolle
szivacsgumihenger
Eimer mit Rührholz
vödör keverfával
Kantenbeschneideschiene
szélvágó sín
Tapeziertisch
tapétázó asztal

Az alapozás elkészítése

A alapoz ás megfelel  el készítése nagyon
fontos az optim ális eredm ény el éréséhez.
Az alapnak alapveten száraznak, simának,
szilárdnak, tiszt ának, teherb írónak és
szívóképesnek ke ll lennie. Amennyiben
ezekre az alapszab ályokra odafigyel ünk, a
tapétázás úgy megy, mint a karikacsap ás.
De mit is jelent ez konkrétan?
Mindenekeltt itt el ször is egy m
ég
mindig elterjedt el
ítéletet kell
eloszlatnunk. Helytelen az a meg állapítás,
miszerint az új épületekben a pang ó
nedvesség miatt nem tapétákat, hanem csak
póttermékeket szabad alkalmazni. Ugyanis,
ha az alapot j ól el készítjük, akkor az új
épületekben is lehet minden gond n élkül
tapétát használni.
Mindenesetre eltte minden tap
étát
maradéktalanul el kell t ávolítani, l ásd az
ehhez kapcsol ódó a BFS (Sz övetségi Sz ín
és Anyagi Értékvéd Bizottság) 16. számú
„A tap étázási és ragaszt ási munk ák
technikai irányelvei” cím jegyzet ének
4.1 – es pontj
át. Felhas ítható vagy
szárazon leh úzható ta péta eset én ez
gyorsan és gond nélkül kivitelezhet.

Alapozás

Egyébként a r égi tap étákat v ízzel és
tapétaleáztatóval kell bekenni. Az ázatás
után a tap étákat k önnyebben el lehet
távolítani.
Forrógzzel m
köd
tapétaleáztató g éppel (tapétaszaküzletben
bérelhet is) is k önnyen elt ávolíthatóak a
régi tap éták. A tap éták elt ávolítása sor án
mosogatószert nem szabad haszn álni. Ezek
zsíroldó hat ásúak, és az olyan anyagot,
mint a zs ír (a konyh ában) valamint az
egyéb maradv ány anyagot leoldj ák a z
alapról. Így ezek a marad ék anyagok a
víztartalmú tap étaragasztó felken ése által,
amit tap étázásnál az alapra visznek fel
irritálódnak, és a felszínre kerülnek. Ezek a
részben agressz ív marad ék anyagok adott
esetben a tap
étán is
áthatolnak és
elszínezik a felületet. Az átüt alapokn ál
szükséges a szigetel festés.
A krétás r égi fest ékréteget v íz és
tapétaleáztató kever ékével kell be áztatni,
majd lemosni. Sz áradás ut án az alapot
mélyalapozóval kell megersíteni.
Egyéb
régi fest
ékrétegeket (pl.
diszperziós, olaj és lakkfest ék) el ször
ellenrizni kell, hogy ezek az alappal
tartósan elvegyültek-e. Ez legegyszerbben
egy ragasztószalaggal végezhet el, amit a
régi fest ékrétegre ragasztunk, majd
lehúzzuk. Amennyiben a ragaszt ószalagon
maradványanyagok l áthatóak, a r
égi
festékréteget el kell távolítani. Egyébként a
régi fest ékréteget el  kell kenni vagy
megfelel l úggal kell kezelni
és v ízzel
lemosni (k ülönben nem tart a
tapétaragasztó) . K ülönben fennáll annak a
veszélye, hogy a tapétaragasztó nedvessége
nem tud beszívódni az alapba. R égi és már
nem szilárd alapokat (régi épület vakolata)
el kell t
ávolítani, illetve tap
étázó
mélyalapozóval kell el kezelni. Adott
esetben makulatúrapapírt kell használni. A
lyukak,
és egyenetlens
égek
kiegyengetésére kizárólag gipszspaklit kell
használni.

Új vakolat eset én a k övetkez dolgok
érvényesek: az alapnak szemmel l áthatóan
világosnak és száraznak kell lennie. Ez
rendszerint 6 h ét ut án k övetkezik be. Ha
kétség mer ülne fel, egy 50 x 50 cm
nagyságú fel ületet fed fóliával
és
ragasztószalaggal kb. 24
órára le kell
ragasztani. Amennyiben ez id  elteltével a
fólia mögött nedvesség keletkezett, akkor a
helységet egy ideig m ég j ól szell ztetni
illetve f teni kell. Mivel egy
új épület
vakolata er sen sz ívó alap , ez ért ezt a
tapétázás el tt sima fel ület alap eset én
márkás tap étaragasztóval el  kell kenni
tapétaragasztóval. Sima betonfel ületeket
(mennyezet) tapétázás eltt le kell alapozni
(elre bekenni tap
étaragasztóval,
pigmentált tap étaalapozó, tap étázó –
mélyalapozó).
Fal illetve mennyezetek eset én, amelyek
egész felületét gipszmasszával kenték be,
a felület csiszol ása ut án kiegyenl ítés
szempontjából aj ánlatos a tapétaragasztó
felkenése és ez a legt öbb esetben elegend 
is. Ez
által az alap azonos
szívóképességének el érése a c
él. A
továbbiakban ennél az alapozási formánál a
tapétaragasztó r éteg a k ésbbi tap étázás
esetén könnyen kiváltja és ezáltal felersíti
a megfelel en felkent tap
étaragasztó
ragasztóerejét.

Új épület vakolata – m
észcementvakolat
 A nedvsz
ívó-képesség
ellenrzése vízzel.
 Adott esetben csiszolni (a
lerakódott r étegek elt ávolítása
céljából = szigetel  r éteg az
alapon, kötanyag hozzáadása)
 Alapozás pigment
tapétaalapozóval.

ált

Gipszvakolat
 A nedvsz
ívó-képesség
ellenrzése vízzel.
 Adott esetben csiszolni (a
lerakódott r étegek elt ávolítása
céljából)
 Alapozás: el
tapétaragasztóval

kenés

Gipszkarton
 Vlies tapéták eset én alapoz ás
pigmentált tap
étaalapozóval
(feltétlenül sz ükséges, mivel
különben a feh
ér spakliszegélyek a megsz áradt Vlies
tapéta által elszínzdhetnek)
 Illetve alapoz
ás (v
ízzel
felhígítható) tap étaalapozóval
(pl. Vinyl , Vlies és Relieftapéták esetén)
Betonfelületek
 A nedvsz
ívó-képesség
ellenrzése vízzel.
 Adott esetben csiszolni (a
lerakódott r étegek elt ávolítása
céljából = szigetel  r éteg az
alapon, kötanyag hozzáadása)

Összefoglalás:

 Alapozás pigment
tapétaalapozóval.

ált

 Csekély sz ívóképesség eset én
esetleg
makulatúrapapír
alkalmazása.
Faalapok

A JÓ TAPÉTARAGASZTÓ
Vlies tapétákhoz –Vlies tapétaragasztó
A Vlies– ragasztó elnye:
 Sokáig van a falon, teh át sokáig
van szabadon (ez fontos a
falragasztási eljárásnál).

 Faanyag haszn álata eset én
(hasított falemez, MDF – lapok)
tapétázásnál el fordulhat a fa
bels anyagai a felsz
ínre
kerülnek.

 Megfelel alap-el
készítés
esetén garant áltan leh úzható
szárazon.

 Esetleg szükséges egy szigetel 
festés vagy eg
y
makulatúrapapír, el
zetes
felragasztása.

Vinyl és Relieftap étákhoz – speci ális
tapétaragasztó
20-30% diszperzi ós tap étaragasztó (pl.
Ovalit T).

Hungarocell alsótapéták
 Itt egy gyenge sz ívóképesség
alapról van sz ó. M ár l étezik
elalapozott, de nyers
kivitelben is. Ebben az esetben
szakszer tap
étaragasztás
céljából aj ánlatos tart óhídként
egy elv ékonyított hungarocellragasztóval t örtén alapoz ás.
Legtöbbször sz ükséges egy
tekercs
makulatúra
papír
beragasztása.

 Nem nagyon fröcsköl.

 A diszperzi ó-tartalom hatása,
hogy lehas ítható tap éták eset én
az als ó pap ír az alappal
szilárdan összeragad és szil árd
tartás eset én a k
övetkez
tapétázás so
rán haszn
ált
papírként szolg
álhat(adott
esetben el tte el kell v égezni a
használhatósági tesztet).
Papírtapétákhoz – norm
speciális tapétaragasztó

ál illetve

 Egy normál tap étaragasztó nem
hagy annyira foltot, mivel nincs
diszperzió-tartalma. A speci ális
ragasztót mindenesetre a
felhasználhatóság tekintet ében
ajánljuk.

A TAPÉTARAGASZTÓ

Felújításhoz,
újvakolathoz
(ajánljuk)

Vlies
tapétákhoz –
használt tapétaragasztó

 Abban az esetben haszn álható
100%-os diszperzió tartam ú
ragasztó, ha a fel újítási Vlies
tapéta késbbi felújítási munkák
során szilárdan a falon marad és
késbbi tap étázások sor án
alapként tud szolgálni.
 Egy tov ábbi lehet ség a
hungarocell-ragasztó
használata, pl. egy t
öbbször
átfestett
üvegszövet
átdolgozásakor. Ebben az
esetben a ragaszt
ót egy
fogspaklival viszik fel az
üvegszövetre. A fel
újítási
tapétát ebben az esetben
szárazon helyezik fel
és
vakolókanállal vagy tap étázó
spaklival simítják ki.
Fontos! A fel
újítási Vlies
tapétát a k övetkez tap étázás
során v ékonyan be kell kenni
tapétaragasztóval, a zért, hogy
ezáltal szab
ályozzuk a
tapétaragasztó alapba t örtén
kiáramlását.
Példa: Ha
Vlies tapétát
helyezünk Vlies tapétára, akkor
a tap étaragasztó egy bizonyos
része a felújítási gyapottapétába
kerül, és egy r észe pedig a
Vlies tapéta m ögé. Ez r ögzítési
problémákhoz vezethet.

TAPÉTÁZÁS
Méretre vágás

Elször ellen rizze, hogy a tap étáknak
azonos –e a cikkszáma és a sz ínkódja
mintája és a sz
íne. Ezt k
öveten
elkezddhet a tap
étázás. A helys
ég
magassága 5 – 10 cm r átartással megadja a
megfelel tekercshossz úságot. Felill esztés
nélküli mint áknál minden
tapétát
folyamatosan le lehet v ágni a tekercsr l.
Egyenes felilleszt ésnél minden tekercs
azonos és m éretre v ágás c éljából a
mintákat egym ásra helyezik. Ferde
mintáknál eltol ódik a minta minden
második teker csnél a mintamennyis ég
felével, minden m ásodik tekercs azonos.
Fontos, hogy a tap étákat csak egy ir ányba
lehet letekerni.

Bekenés tapétaragasztóval
A megfelel fajta tap étaragasztó a
tapétatekercs címkéjén van feltüntetve.
Alapvet fontoss ágú: a tap étaragasztót
alaposan ki kell keverni
és megfelel 
hosszúságú ideig kell duzzasztani. A
tapétatekercseket azonosan kel bekenni
tapétaragasztóval 2/3:1/3 ar
ányban
összehajtani és v égül feltekerni. Figyelni
kell arra, hogy minden tekercset megfelel 
és ugyanolyan hossz ú ideig áztassuk be,
mint ahogy az fel van t üntetve a tekercs
címkéjén. Ez a tap
éta kifog ástalan
illeszkedés miatt fontos.

Tapétázás
A tap étázást mindig az ablakn ál kezdj ük.
Az els  tap étatekercset v ízmértékkel vagy

függónnal függlegesen kimérjük, az ért,
hogy a t öbbi tap éta egyenesen legyen
felhelyezve. A tap
étatekercset a
mennyezetnél egy kis r
átartással kell
felhelyezni, az ért, hogy az esetleges
magasságbeli k ülönbségeket ki lehessen
egyenlíteni. A tap
étát egy
szivacsgumihengerrel k özéprl kifel é
haladva h ólyagmentesen v égig kell
hengerelni. Adott esetben a tap éták sz éleit
el kell ragaszt ózni. A tap étaragasztó
foltjait egy nedves szivaccsal vagy
ruhadarabbal fel kell itatni,
sohasem
szabad dörzsölni vagy törölni. A száradás
ideje alatt ker üljük az er s f tést és a
huzatot, mivel k ülönben a tapéta sz élei
felszakadhatnak.
A tap étákat a széleinél takarással helyezik
fel. A szélek hengerelésére egy k úp alak ú
vagy egy gumi szeg élyhenger haszn álata
ajánlott. Dombormint
ával e
llátott
papírtapéták eset én
nem szabad
szegélyhengert. haszn álni, mivel ez a
dombormintát sz étnyomná. Itt egy puha
ruhadarabbal óvatosan fel lehet itatni a
szélek környékét.
Ha a tap étaragasztó kifolyik a tap éta
felületére, azt egy nedves ruhadarabbal
azonnal és marad éktalanul óvatosan fel
kell itatni és egy sz áraz ruhadarabbal
még egyszer fel kell itatni. Amennyiben a
tapétaragasztót csak k ésbb t ávolítják el,
akkor el fordulhat, hogy a tap éta fel ülete
elszínezdik. Tov ábbá az el nem t ávolított
tapétaragasztó maradv ánya csilloghat a
felületen, ami oldalnézetben látható.

Sarkok
Egy nagy tap étatekercset soha sem szabad
a sarok k örül vagy a sarkon áttapétázni. A

ráhagyásnak csak kb. 0,5 cm-nek kell
lennie. A marad ék tap étát az új falon
megint kim érik, és újra felhelyezik. Adott
esetben a sarok fel
ületét diszperzi ós
ragasztóval el  kell kenni, hogy ezzel
garantáljuk a sarokrész jobb tartását.

Ajtók
Ajtóknál alapvet en egyik oldal fel
l
tapétázunk, sohasem mindk ét oldalr ól. A
tapétatekercset Ha a tapéta mintája engedi,
a tap étát az ajt ókeret v ízszintes fels 
szegélyének magasságában megosztjuk. Az
ajtókeret függleges küls szegélye mentén
a tap étát r ányomjuk és a marad ékot
levágjuk. Adott esetben itt a minta
vonalában duplav ágással beillesztenek e gy
csíkot. Az ajt ókeret felett a marad ékot
hozzáigazítják és lent szint én m éretre
vágják.

Ablakmélyedések
Egy kim ért tap étatekercset úgy helye zzük
az ablak egyik oldal ához, hogy a marad ék
a sarokt ól az ablak keret éig érjen (plusz a
ráadás). Ezt k
öveten a tap
étát az
ablakpárkány és az ablak fels szegélyének
magasságában bev ágják, úgy, hogy a
maradékot a mélyedésbe lehessen hajlítani.
Az ablakkereten és az ablakp árkányon a
maradékot levágjuk. Ezután az ablak felett
és alatt felhelyezz ük a tap étát és az a blak
másik oldal án ugyan ezt csin áljuk. Mint ás
tapéták esetén figyelni kell a minta irányára

Fttestek
Ajánlatos minden oldalr ól maximum 10 –
20 cm-t a fttest mögé tapétázni.

Villanykapcsolók és konnektorok
Mieltt elkezden énk a munk
át a
konnektorok vagy a villanykapcsol
ók
körül, el ször felt étlenül áramtalanítani
kell. Minden esetre egy szigetelt
csavarhúzót, ideális esetben egy f ázismért
kellene használni. A fázismér segítségével
biztonságosan ellen rizhet, hogy t ényleg
kikapcsoltuk-e a z
áramot.
Elször
levesszük a villanykapcsol
ók és a
konnektorok burkolat át, az ért, hogy
lehetvé v áljon a burkolat alatti r
éteg
tapétázása. A tap étatekercset egyszeren a
konnektorok és a villanykapcsol ók f ölé
tapétázzuk (an élkül, hogy ügyelnénk ezek
helyzetére). Konnektorok eset én el ször a
földel-érintkezt k ézzel a tap
étán
átnyomjuk. Villanykapcsol óknál el ször a
tapétát keresztben bev
ágjuk. Miut án
megszáradt a tap
étaragasztó, egy
univerzális k éssel a villanykapcsol ót vagy
a konnektorelemet szabadd á tes szük. A
szabad ter
ületnek nem szabadna
nagyobbnak lennie, mint a f émkeret, azért,
hogy a burkolat a kiv ágást teljesen elfedje.
Végül a burkolatokat egyszer
en
visszahelyezzük.

Mennyezet
Az els  tap étatekercs megjel ölése ut án
(ajánlott eg y zsin ór) a tap étát az ablak
világosságával ellenkez  ir ányba kezdj ük.

A mennyezettap étázás k ét szem ély
részvételével megy a leggyorsabban: am íg
az egyik szem
ély a tap
étatekercset
felhelyezi és r ányomja, addig a m ásik
személy a marad ék, összehajtott tap étát
egy seprvel magasra tartja.

Szegélyek
A szeg élyek ragaszt ásának k ét fajt áját
különböztetjük meg: sima tap
étánál a
szegélyek hely ét el re ki kell jelölni, és a
tapétára kell ragasztani . A szeg ély m ásik
oldalát szivaccsal és v ízzel kicsit be kell
nedvesíteni, a bord r-ragasztót r á kell
kenni és 2-5 perc áztatás ut án fel kell
helyezni. Ersen strukturált tapétáknál az a
legjobb, ha a szeg
élyeket el ször
közvetlenül a falra tap étázzuk és azut án a
tapétát fentrl lefel é haladva felhelyezz ük.
A tiszta csatlakozás érdekében a maradékot
egyszeren lev ágjuk egy szeg élylevágó
sínnel.

Falragasztási technika Vlies tapéták
esetén
A rasch Vlies tapéták k ülönösen k önnyen
és gyorsan feldolgozhat
óak: a
megmunkáláshoz Vlies tapétákhoz val ó
márkás tap étaragasztót aj ánlunk. A
tapétaragasztót alaposan kikeverj ük és
elegend ideig hagyjuk duzzasztani. A
következ lépéseket kihagyhatjuk: a tap éta
tapétaragasztóval t örtén beken ése és
összehajtása, valamint a beáztatási id.

A tap
étaragasztót egy speci
ális
ragasztófelken hengerrel k özvetlenül a
falra vagy a mennyezetre egyenletesen és
elegend mennyis égben felkenj ük. Azut án
a sz áraz és m éretre v ágott tekercset (a
minta mell ékelve) a fal vagy a mennyezet

ragasztóágyába kell helyezni (Vlies tapéták
esetén nincsen megnyúlás és zsugor odás).
A tov
ábbiakban a sarkokn
ál,
csatlakozóknál, a f tésnél stb. a kor ábban
leírtak alapján kell eljárni.
A rasch Vlies ttapétáinál gyorsabban és
egyszerbben új lak ótér kialak ítása aligha
lehetséges.

Tapétaragasztó eszköz Vlies tapéták
esetén

falkialakítás eset én, pl. a rasch
Wallton tapéta
Ebben az esetben egy f élkész term ékrl
van szó, amit festéssel, lazúr vagy kreatív –
technikával t ökéletesítenek. A diszperzi ós
festékkel t örtén r étegezés eset én a
következ szempontokat kell figyelem be
venni: a tap étázás során el kell ker ülni azt,
hogy a tap
étaragasztó kifolyjon,
és
maradéktalanul el kell távolítani.

A Vlies tapétákat tap étaragasztó eszk özzel
is feldolgozhat óak. Ebben az esetben
mindig csak egy tap
étatekercset kell
megkenni és azonnal felrakni.

KÜLÖNLEGESÉGEK
A befesthet 
Vlies
tapéták
különleges felhaszn álása eg yedi

Különben szab
álytalan lesz a
felszívóképessége, valamint a fest és ut án
foltok keletkezhetnek. (a tap étaragasztó
felszárad és ezen a
részen lezárja a
rétegezend tapétát).

Egy l ágyításnak ellen álló diszperzi ós
festéket kell kiválasztani, mivel különben a
tapéta és a r étegezés k özött k ölcsönhatás
jön létre (ragasztójelenség).
A fest éket egy mikrosz álas hengerrel
egyenletesen „nedveset a nedvesre” elven
kell felkenni. Ebben az esetben arra kell
figyelni, hogy a fest ék srsége jól legyen
beállítva. Sz ükség eset én sz ükséges egy
második festés is.
Árnyalatok, amik a falon az anyagés a
szövésstruktúrából, valamint a term észetes
effektusokból indulnak ki, sz ándékosak és
a falkép karakterét hangsúlyozzák.
Ezeket a sz
ándékosan felmer
ül
effektusokat egy vagy t öbbszöri fest éssel
nem lehet megsz
üntetni vagy
közömbösíteni. Mindenekel
tt a
mennyezeten k
ülönösen kritikus
fényviszonyok eset én sz ükséges a kereszt
festési eljárás alkalmazása.
Minden fajta kreat ív technik át (laz úr-,
szivacs-, t örlési technik ák) a m ég nem
tapétázott mintadarabon ki kellene
próbálni, hogy a kívánt eredmény elérjük.

PROBLÉMAKEZELÉS
Az alapozás problémái

A tap étázási probl émák leggyakoribb oka
az alapoz ás nem megfelel  el készítése.
Ezek a probl émák egy k üls szeml él
számára a tap étázás ut án sajnos csak
nehezen elfogadhatóak.
Alapozás: K ülönböz okok j
öhetnek
szóba, ha h
ólyagok vagy r
áncok
képzdnek, ráncosodnak a sz élek, vagy ha
a tapéta nem rögzül.
Zsugorodó r étegek: Az alap ebben az
esetben nem megfelel  sz ívóképesség.
Oka: Az alapot egy zsugor
ító r éteggel
vonták be. A zsugor ító r éteg a felsz ínen
olyan k
ötanyag-dúsítás, ami a
szigetelésnél és a m észcement-vakolat
elsimításánál, de a gipszvakolaton is
létrejöhet. Ezek a zsugor
ító r étegek
filmként vonják be a felsz ínt és lezárják az
alapot. Ezeket a zsugor
ító r étegeket
megvilágítás során ismerhetjük fel, mivel a
az ilyen fel ület csillog. Ezt a r
éteget
mechanikusan, csiszol
ással kell
eltávolítani.
Az alapfel
ület beken
ése
tapétaragasztóval t öbbször tap étázott
felületek eset én: Ha a tap
étázandó
felületeket m ár t öbbször tap étázták,
valószín t öbb r égi tap étaragasztó
maradvány tal álható a fel
ületen. Az
optimális sz ívóképesség m ár itt sem
garantált, mivel ez az alapot beburkolja és
lezárja. Ebben az esetben az alapot
csiszolópapírral meg kell
érdesíteni és
adott esetben egy szabályozó alapozást kell
felkenni az alap ra (pl. egy pigment ált
tapétaalapnál, adott esetben egy makulatúra
papírt vagy egy haszn ált alap Vlies tapétát
kell alkalmazni).
Fontos: Az alapnak megfelel

szívóhatásúnak kell lennie, az ért hogy a
tapétaragaszt az alapba be tudjon sz ívódni,
hogy ez által az elegend  kezdeti tapad ást
elérjük.
Régi makulatúrapapír-alap, ami az
alapon tal álható, leold ódhat és hib ához
vezethet.. A makulatúrapapír m ár nem

idtálló és a tap étázásra alkalmatlan ( a
rosttapéta kivételével).
LF m élyalapozó és a ta
pétázó
mélyalapozó: A felvitt LF m élyalapozó
által (gyakran h ígítás n élkül kenik fel) a
tapétázáshoz az alapot t úl er sen lez árja
(gyakran a mennyezetkef ével illetve a
hengerrel t örtén felvitel az alapoz
ás
rárakódásához vezet).
Ez
által a
tapétaragasztó nem tud optim
álisan
benyomulni az alapba
és k öztük nem
keletkezik tart ós kapcsolat (kezdeti
tapadás). A megfelel kezdeti tapad ás nem
garantált és ez a
szélek feljövéséhez,
valamint h ólyagképzdéshez vezethet.
Tapétázáshoz mindig tap
étázó
mélyalapozót kellene haszn álni, m ivel ez
az LF m élyalapozóval ellent étben kisebb
alkotórészeket tartalmaz, amik m élyebben
be tudnak nyomulni az alapba.
(hajszálcsöves hat ás) A tap
étázó
mélyalapozó nem az alapra van felkenve,
és ezt nem zárja le, hanem megrzi az alap
szívóképességét.
Az elegend

szívóképesség alap a tap étázás siker ét
tekintve dönt fontosságú
Diszperziós festék
A diszperziós festék fokozottan mosható és
az alapot t úl er sen z árja le. A felkent
tapétaragasztó itt sem tud optim
álisan
benyomulni az alapba, és nem j ön l étre
megfelel kezdeti tapad ás. Gyakran
elfordul fokozott hólyagképzdés (a Vlies
tapétánál is). Hetek m úlva is el fordulhat
(különösen nagy h
mérsékletingadozás
esetén), hogy a sz
élek felj önnek. Az
ajánlott lehet
ség a pigment
ált
tapétaalapozó. Ez az alap ot optim álissá
teszi a tapétázásra (szívóképesség).

PROBLÉMAKEZELÉS
A tap étaragasztó és az áztatási id 
problémája

Ha a tap étaragasztót nagyon felh ígítják,
elveszíti ragaszt óerejének 50 vagy t öbb
százalékát. Ennek az eredm énye az, hogy
gyengén tapad az alaphoz: a tap éta nem jól
tapad az alapra, a tap
éta sz élei
felemelkednek, illetve sz
étválnak és
hólyagképzdés is létrejöhet (részben hetek
elteltével is, legink
ább a f
tési
idszakidején, ha a fal és a tap éta k özött
felületi fesz ültség j ön l étre, a k üls
hmérséklet m ínusz 10 fok és a bels 
hmérséklet plusz 22 fok). A tap
éta
megadott áztatási idej ét be kell tartani.
Arra kell
ügyelni, hogy minden
tapétatekercsnél azonos legyen az áztatási
id (kb. 10 perc).
Tanács: Ha a helységben különösen magas
a hmérséklet (nyáron), a tapétatekercseket
helyezzük egy m anyag zacsk óba, hogy
elkerüljük az id eltti kiszáradást.
Papírtapéták
Papírtapéták esetén az áztatási id betartása
nagyon fontos. Ha kevesebb ez az id , ez
összezsugorodáshoz, h
ólyagés
ráncképzdéshez vezet. A dombornyomott
papírterméknél nagyon fontos, hogy
tapétaragasztó a m élyebben fekv formába
is kerüljön. Ha ez nem t örténik meg, akkor
ez k ülönböz sz árítási fesz ültségekhez
vezet.

Relief- és Vinyl-tapéták
A Viny l tap étáknál is szintén nagyon
fontos a z áztatási id  betart ása. A Viny l
tapétát a tap étaragasztóval val ó beken és
után mindig fel kell tekerni, hogy ez által

meggátoljuk a sz élek kisz áradását. Itt
különösen ügyelni kell arra, hogy az alap
elegend sz ívóképességgel rendelke zzen,
mivel a tapéta kizárólag az alaphoz szárad.
Vlies tapéták
Vlies tapéták eset én egy megfelel

szívóhatású, de semleges alap k ülönösen
fontos. Ha az alap a sz ínét tekintve nem
egységes (tarka, foltos), akkor ez a foltos
alap a tapétán kirajzolódhat. Ezért kétséges
esetben aj
ánlott egy pigment
ált
tapétaalapozó felkenése.
Ha Vlies tapétával tap étázott fel ületet
akarunk felújítani, akkor Vlies tapétát Vlies
tapétára tap
étázunk. Ez
által a
ragasztóanyag egy r észe a r égi tap étába, a
másik része az új tapétába kerül. Ebben az
esetben el fordulhat a tap éta és az alap
közötti gyenge tapad ás. Itt aj ánlott az új
Vlies tapéta elkenése tapétaragasztóval.

Minden felhaszn ált ta pétatekercsnek
azonos a sz ínkódja? Ha igen, akkor a
hibának m ár a felhaszn álást megel z
ellenrzés sor án fel kellett vo lna t nnie,
lásd a 3. pontot és a BFS (Sz övetségi Szín
és Anyagi Értékvéd Bizotts ág) 7. sz ámú
„A tap étázás i rányelvei a felhaszn álás
eltt” cím jegyzetét.
Árnyalatok
Ha a tap
étázott falon
árnyalatok
jelentkeznek, lehets éges, hogy a tap étát
gyorsan felragasztották. Ha nem ez történt,
akkor a hibát már a felhasználást megelz
ellenrzés sor án fel kellett volna ismerni
(legyezpróba).
Foltképzdés
Szürke foltok legink ább az alap l úgossága
miatt keletkeznek.
Barna foltok
Ezek a foltok az alapban tal
álható
fémrészek rozsdafoltjai lehetnek (szegek,
tartógerenda, h úzott f ém, vasoxid a
vakolóhomokban stb).
Sárga foltok
Ezek a foltok v akolatnál és faalapokn ál
keletkeznek. Az ala
pból sz ármazó
maradékanyagok a tap étán kereszt ül
átütnek, amiket a v
íztartalmú
tapétaragasztó kioldott , pl. nikotin, zs írok,
olajak, faanyagok és egyéb anyagok.

A HIBA TÜNETEI

Piros illetve ibolyakék - rózsaszín foltok

A lehetséges hiba tünetei és okai

Ez a nedves fal és /vagy a penész jele.

Színkülönbségek

Probléma a tapétaszélekkel

A tap éta sz élei sz étválnak, illetve
feljönnek, ha az alap nem megfelel

szívóképesség (l ásd az 5.1 pontot) vagy
ha nem a megfelel
 ragaszt óanyagot
választottuk ki. A huzat
és a f tés is
vezethet ehhez a problémához.
Fényes foltok a tapéták széleinél
Ha a kifoly ó tap étaragasztót nem j ól vagy
nem elég alaposan távolítottuk el, a tapéták
széleinél fényes foltok jelentkezhetnek.
Szag
Minden tapétának van egy bizonyos sajátos
illata, ami n éhány nap m úlva elillan. Ha a
szag hosszabb ideig tart ósan megmarad,
akkor lehets éges, hogy a marad ékanyagok
az új tap étán kereszt ül a t úl sok v íz
használata miatt (pl. a r
égi tap éta
áztatásánál, sp aknival v égzett munk áknál,
új tap étázásnál) kimos ódtak az alapb ól és
ez szabályszeren „bzlik”.

