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Tapétázási munkák – 5. Nehezen tapétázható helyek és befejező munkálatok
Sarkok: A tapéta csík széle ne kerüljön pontosan a sarokba a fal egyenetlenségek miatt, ezért a saroktól 23cm távolságra egy függőleges vonalat húzunk grafit ceruzával a szomszédos
falrészre és a tapétát ettől a vonaltól kezdve kell a falra ragasztani. Mind a külső,
mind a belső sarkok ragasztásánál ezt a technológiát kell betartani. A tapétaszél
simító roller a külső sarkoknál sikeresen használható.

Ajtó és ablakmélyedések: Az ajtó és ablakmélyedés méretének megfelelő formát kell a tapétából kivágni,
hogy a nyílás kerületén történő későbbi átlapoláshoz 3-6cm szélességű csík még rendelkezésre álljon.
Mennyezet: A mennyezet tapétázásához legalább két ember szükséges. A mennyezetre már felragasztott
csíkot, a helyiség belméretének megfelelő rúd végére erősített kefével lehet a
mennyezethez szorítani. Ez lehet egy tiszta partvis is. A mennyezetet fokozatosan lehet
ragasztani, miközben a másik tapétázó egy hosszabb rúdra erősített kefével, vagy
hengerrel a tapétát a mennyezet közelében tartja.

Tapétacsík széle: Ha a tapéta szélei a száradás következtében elválnak a faltól akkor ez azt jelenti, hogy
kevés ragasztó került a tapéta csík szélére, vagy hiányzik a makulatúra tapéta.
Ebben az esetben a tapéta szélét fel kell fejteni és Metylan tapéta utánjavító és
szélragasztót kell megfelelő vastagságban a tapéta széle alá nyomnunk. Ezután a
széleket tapétaszél simító hengerrel kell újból a falhoz nyomni.

Elektromos dugaszoló aljzatok és villany kapcsolók: A munkaterületen a hálózati feszültséget ki kell
kapcsolni. (Amennyiben a munkavégzéshez nem elegendő a fény akkor kisfeszültségű
helyi világítást kell kiépíteni.) A dugaszoló aljzat fedelét vegyük le, mert így tudunk
pontosan az aljzat mellé tapétázni. Tapéta száradását követően óvatosan vágjuk körbe
az aljzatot, és a felesleges tapétát távolítsuk el. A dugaszoló aljzat fedelét a tapéta
megszáradása után szabad visszatenni.

Bordűrök ragasztása
A tapétázás befejezésének ékköve a bordűr elhelyezése a tapétán. Ehhez nyújt nagy segítséget a Metylan
bordűr ragasztó. Ez a kiváló termék előkevert gél szerű diszperziós anyag ami nagyon erős, kiválóan tapad a
nem szívó felületekhez is. Ezzel a ragasztóval ragasztott vinil bordűr nem fog felpöndörödni! A papírhátú
vinil bordűrök ragasztóval való bekenése előtt a bordűrök hátoldalát nedves szivaccsal törölje át, mivel ez
megakadályozza a ragasztó gyors száradását. A ragasztót ecset segítségével lehet felhordani. A ragasztóval a
tapétát mindig a teljes felületen kell bekenni. A kifolyt ragasztót hideg vízbe mártott szivaccsal azonnal le
kell törölni.
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