
 

Tapeetimine
ETTEVALMISTUSED

Tapeedi ostmisel tuleb jälgida, et kõik rullid oleksid ühe partii numbriga (sellest sõltub tapeedi värvitoon)

Aluspind peab enne tapetseerimist olema puhas, kuiv, sile. Suuremad lohud ja praod eelnevalt pahteldada.
Värvitud aluspind tuleks liivapaberiga tuhmistada. Imenduvate aluspindade puhul tuleks teha aluskrunt või
eelkliister (samuti eelnevalt pahteldatud pindadele). Tapeedi alla võib kleepida ka makulatuuri.

Tapeediliim  tuleb  valida  vastavalt  tapeedi  paksusele.  Vinüültapeetidele  on  vaja  tugevamat  liimi  kui
tavalistele pabertapeetidele. Täpsemat infot saab müüja käest.

Paanid tuleb välja lõigata vastavalt mustrisammule, kindlasti tuleb jälgida seda liikuva mustrisammu puhul.

Peale liimi kandmist tapeedile tuleb tapeedipaan nurkapidi kokku panna ning ~5 min. Seista lasta (paksemate
tapeetide  puhul  kuni  15  min).  Alles  seejärel  hakata  tapetseerima  (NB!  v.a  struktuursed  tapeedid).
Vinüültapeedi liimimiseks tuleb paan liimiga üle liimida, nurkadest kokku panna ning seejärel liimitud paan
kokku rullida.  Seejärel  lasta seista ca 10-15min.  Nn “tapeedi  laagerdumine” on vajalik  selleks, et tapeet
hilisemal kuivamisel seinal ei tõmbuks kokku (vastasel juhul on päeva pärast näha vuugikohad).

Juhul, kui liim satub tapeedi välisele küljele, tuleks liim koheselt kuiva, puhta lapiga ära pühkida. Hilisem
puhastamine enam ei aita.

Tapeetide tingmärgid
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TAPEETIMINE
Enne pakendite avamist palume kontrollida rullide korrasolekut ning  partiinumbrite samasust (värvitoon!)
Tapeeditav aluspind peab olema kuiv, sile, puhas ja kandev. Poorsete pindade puhul tehakse aluskrunt
Vana tapeet leotatakse ning eemaldatakse seinalt täielikult.
Vinüültapeetide puhul kasutatakse spetsiaalliimi, pabertapeetide puhul tavalist liimi.
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Liimitud paan jäetakse märguma, märgumisaeg on märgitud tapeedi etiketil.
Iga esimene ja viies paan looditakse nöörloodiga, mis tagab sirgelt seina panemise.
Paan kinnitatakse seina harja, lapiga või tapeetimislabidaga.
Tapeet kleebitakse külg külje kõrvale.
Tapeedi äärtest välja tulnud liim eemaldatakse niiske lapi või svammiga.
TÄHELEPANU! Kuivamise ajal ei tohi tuba tuulutada ega liiga soojaks kütta!

NB!!! LAHTISEID, ALLAHINNATUD JA KLIENDI POOLT RIKUTUD TAPEEDI RULLE TAGASI EI OSTETA EGA 
ÜMBER EI VAHETATA!

 

TAPEEDIRULLIDE VAJADUSE ARVUTAMINE

Euroopas on levinud tapeedirulli mõõdud järgmised:

ca 0,53m lai * 10,05m pikk 

1 rull tapeeti katab ~5 m2 seina

Kogu rullide vajaduse välja arvestamiseks on vaja teada tapetseeritava ruumi kõrgus ja ümbermõõtu.

     
Ruumi ümbermõõt x ruumi kõrgus    =     rullide arv
                              5

Akna- ja ukseavad tuleb ka ruumi ümbermõõtu sisse arvestada, kuna sel juhul jääb tapeeti alles ka suurte
mustrisammude  juures.  Alati  peab  alles  hoidma  ka  tapeedirestid,  kuna  hiljem  võib  vaja  minna  ribasid
võimalike  plekkide  ning  muude  vigastuste  viimistlemiseks.  Komplitseeritud  ruumivormid  ning  kallimate
tapeetide puhul tuleks lasta spetsialistil arvestada õige kogus rulle tapetseeritava ruumi kohta.
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Rullide arv järgmiste ruumikõrguste juures
 

2,1…2,35 m 2,4…3,05 m 3,10…4,00 
m

6 m 3 rulli 4 rulli 5 rulli

10 m 5 rulli 7 rulli 9 rulli

12 m 6 rulli 8 rulli 11 rulli

15 m 8 rulli 10 rulli 14 rulli

18 m 9 rulli 12 rulli 17 rulli

20 m 10 rulli 14 rulli 19 rulli

24 m 12 rulli 16 rulli 23 rulli

Ruumi 
ümbermõõt Rullide arv järgmiste ruumikõrguste 

juures
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