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Поставяне на тапети
рауфазер в 9 стъпки

Стъпка 1: Измерване на необходимия материал
преди поставянето на тапети
За да се определи
необходимото количество
от тапети рауфазер, трябва
да се измери помещението
във височина и широчина.
Дължината на отделните
платна
трябва
да
съответства на височината
на стената от горния ръб
до пода, респ. до перваза
на пода. За отделната
дължина трябва да се
измери височината на
стената, към която се
прибавят още 10 см, за да
се улесни окончателното
измерване и отрязване. Размерите на помещението се
сравняват с площта на отделната опаковка от тапета
( стандартен размер е 0,53 х 10,05 м) и се изчислява
необходимата площ, като към това се добавят и
възможните загуби – например при косо изрязване,
прозорци или при грешки.

Стъпка 2: Подготовка на помещението преди
поставянето на тапети
Капачките на контактите и други такива трябва да се
свалят. Трябва да се почистят прахът и мръсотията, да
се запълнят чрез шпакловане цепнатините и дупките
в стената, да се уплътнят наличните свързващи фуги.
Стената трябва да бъде гладка и напълно чиста.
Силно попиващите и пясъчните основи е добре да се
грундират с дълбокопроникващ грунд. Подът трябва да
бъде достатъчно добре покрит чрез залепваща лента
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Стъпка 3: Сваляне на старите тапети
Ако старите тапети още са на стената, те трябва
напълно да се свалят. Първо трябва да се опитате да
свалите от стената тапетите, както са сухи.
Ако тапетите не могат да се свалят по този начин,
трябва да се използва вода или при сложни случаи –
вещества, разтварящи тапетите. Тапетът се перфорира
с пробождащ валяк или специален инструмент, за да
може по-лесно и по-дълбоко да проникне и попие
водата или разтворителят. В случая трябва да се
подхожда внимателно, за да не се повреди мазилката.
След това тапетът се навлажнява с вода или тапетен
разтворител (време на действие около 40 минути или
според описанието на опаковката). Остава само да го
свалите с помощта на шпакла.

Стъпка 4: Разбъркване на лепилото за
поставяне на тапети
За поставяне на тапети от рауфазер има специални
видове лепила, които се разреждат с вода.
Производителят дава точната пропорция на смесване
на опаковката. Обичайно за това специално лепило се
прилага съотношение 1:20, една част лепило и двадесет

части вода. Първо се налива в кофа студена, бистра
вода. Лепилото бавно се добавя при постоянно бъркане
– например с парче дърво, дървена пръчка.
Стъпка 5: Намазване на отрязаните

тапетни дължини с лепило

Отделните дължини се
отрязват според размерите
на стената, поставят се
върху масата за тапети
и с помощта на четка с
едра четина се намазват
с лепило, респ. с друг
инструмент за лепило.
Отделните дължини се
събират заедно, хлабаво –
без да се притискат, като се
допират откъм покритите с
лепило страни. Трябва да се
избягват груби прегъвания
на тапета. Отрязаните и намазани дължини трябва да се
оставят в легнало положение от 10 до 15 минути, за да
може лепилото да попие.
Стъпка 6: Очертаване на линия преди първата
дължина на тапета

„потопените“ глави могат да се затварят с кит или да се
използват декоративни винтове, които разкрасяват
работния елемент. Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли, често
при месингови елементи
или в полиран вид.
Стъпка 9: Залепване на тапети на
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Стъпка 8: Отрязване на краищата на тапета,
при избора на подходящия винт.
преминаващи ръбовете
След като дължината правилно и точно е залепена върху
стената, излишните краища – горе и долу, се отрязват
според точните размери на стената. За целта краищата се
притискат на съответния ръб със стоманена стъргалка
и внимателно се отрязват в края на инструмента.
Трябва да се внимава при работата с макетния нож и
ножицата: омекналите от лепилото тапетни дължини се
режат лесно и не е нужен допълнителен натиск. Всяка
следваща дължина трябва да се залепва точно на ръба
на предишната, да се избягват празни пространства или
пък залепване краищата на отделните дължини.

Първата
дължина
задължително
трябва
да бъде права, т.е.
перпендикулярна
към
пода - нейната посока
определя и посоките на
останалите дължини в
цялото помещение. В
идеалния случай трябва
да се очертае права
линия, по която да се
ориентира
първата
дължина. Тази помощна
линия се очертава с
молив и нивелир, респ.
отвес. Залепването на
тапетите трябва да се
започне в най-осветеното
място в помещението,
най-добре е в близост до
прозореца.
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