
IGEPA VISCOM
Dział Obsługi Klienta
Tel. +48 801 8888 10
Tel. +48 12 292 40 23
Fax. +48 801 8000 53
viscom@igepa.pl

KRAKÓW
Igepa Polska Sp. z o.o.

31-588 Kraków
ul. Siwka 11
tel. 012 643 55 06
fax 012 643 55 07
krakow@igepa.pl

WARSZAWA
Igepa Polska Sp. z o.o.

05-270 Marki k/Warszawy
ul. Słoneczna 3c
tel. 022 771 25 08
fax 022 781 16 57
warszawa@igepa.pl

POZNAŃ
Igepa Polska Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne k/Poznania
ul. Sowia 6
tel. 061 657 10 00
fax 061 657 10 10
poznan@igepa.pl

WROCŁAW
Igepa Polska Sp. z o.o.

52-131 Wrocław
ul. Buforowa 2 - woj. dolnośląskie
tel. 071 363 86 47
fax 071 367 03 46
wroclaw@igepa.pl

Procedury aplikacyjne tapet 
Igepa Polska Sp. z o.o.

Przygotowanie powierzchni:  Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz pozbawiona wszelkich zabrudzeń. Przed 
aplikacją należy usunąć pozostałości starszych tapet oraz mechanicznie wygładzić 
powierzchnię papierem ściernych. Rekomendujemy impregnowanie powierzchni prepara-
tem gruntującym ściany. 

Aplikacja i montaż:   Igepa Polska Sp. z o.o. poleca klej do ciężkich tapet papierowych: Pattex Metylan Instant; 
klej do tapet flizelinowych: Henkel Metylan Direct bądź uniwersalny klej do wszystkich 
produktów: Solvite Ready Mixed Super High Performance Wallcovering. Aplikację 
produktów Wallpaper Sand / Linen / Art FR rozpoczynamy od naniesienia kleju na 
powierzchnię tapety. Po okresie 5 minut materiał uzyskuje wymaganą elastyczność  
i bryty mogą być nanoszone pionowo od góry na powierzchnię ściany.  

     Aplikację ArtFleece FR rozpoczynamy od naniesienia kleju na powierzchnię tapety 
i niezwłocznym umieszczeniu jej pionowo na powierzchnię ściany. Alternatywną metodą 
jest naniesienie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę z zachowaniem niewielkiego 
marginesu ponad krawędzie brytów.  

     Standardowe narzędzia aplikacyjne, takie jak rakle filcowe, wałki dociskowe gumowe, 
szczotki do tapetowania ułatwiają finalną aplikację. Nie rekomendujemy aplikacji brytów 
metodą „na zakładkę” z uwagi na grubość fototapet.

Pozostałe:     Fototapety można zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lakierem płynnym. 
Wygrzewanie bądź suszenie fototapet po aplikacji jest niebezpieczne z uwagi na możli-
wość delaminacji. Warto przygotować bryty dłuższe o 2-3cm celem precyzyjnego 
dopasowania grafiki do ściany. Pozostałości kleju można usunąć delikatną ścierką  
w chwili, kiedy pozostaje jeszcze mokry. 

     Uwaga: powyższe rekomendacje są oparte na testach według naszej oceny wiarygodnych. 
Podane wartości to dane standardowe przedstawione jako źródło informacji i nie 
stanowią gwarancji. Przed rozpoczęciem pracy z naszymi Fototapetami zalecamy 
wykonanie własnych testów. Nasze dane nie mogą stanowić podstawy do uzyskania 
prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech.


