Pange valmis järgmine:
tapeediliim
1 liiter külma vett
küvett liimi valmistamiseks
pliiats ja paberiteip
käärid
mõõtevahendid (joonlaud, mõõdulint jm)
vesilood (võite selle asendada raske objektiga, nt nööri otsas rippuvad käärid)
pintsel liimi jaoks
pintsel ja rull tapeedi jaoks
töönuga
pehme käsn või riie
Enne alustamist
Valmistage valitud sein ette. Seina pind peab olema puhas ja kuiv ning see ei tohi olla rasvane (parima
tulemuse saavutamiseks tuleks sein pahteldada). Fliistapeet peidab väikeseid defekte, kuid sügavad defektid
tuleb enne tapeetimist täita. Kui sein on kontrastsetes värvides, siis soovitatakse need eredavärvilise
maalriteibiga katta. Enne pealekandmist eemaldage seina pinnalt kõik vana tapeedi jäägid.
Lõigake tapeedirull punktiirjoont mööda.
Rullige ribad lahti õiges järjekorras ja kontrollige, et mustris ei oleks defekte ning seda, et servad
sobiksid üksteisega. Kui märkate probleemi, siis võtke meiega rulli asendamiseks ühendust.
Valmistage ette liim. Fertago tapeetliimi kasutades: segage üks kotike (50 g) segu 1 l külma veega ja oodake
seejärel 15 minutit. Pärast 15 minuti möödumist segage liimi uuesti. Nüüd saate tapeetimist alustada.
Kuid sobib ka iga muu kvaliteetne fliistapeedi liim.
Märkus: liimi kuivamisprotsessi tõttu ei soovita me tapeetida väga väikese õhuniiskuse ja õhutemperatuuriga (alla
10 °C) kohtades. Tapeetimise ja kuivamise ajal on optimaalne toatemperatuur vahemikus 18–21 °C.
Kui fototapeedil on musta või väga tumedat värvi riba äärtes, siis on soovitav enne tapeetimist riba ääred värvida
sarnast värvi värvikriidi või muu värvipliiatsiga. See aitab välistada olukorra, et seina pannes jäävad hiljem näha
valged riba ääred.

Fliistapeedid – paigaldamine
Märkige valitud seinaosale vesiloodi ja joonlaua abil iga 50 cm järel võrdsed vertikaalsed jooned,
mida mööda seada paigale tapeediribad.
Kui valitud seinas on aken, siis alustage oma mugavuse huvides selle lähedalt ja liikuge seejärel seina poole.

Kandke ettevalmistatud liim selle seina pinnale, mis on mõeldud tapeet esimese riba jaoks (see võib olla
veidi laiem kui riba laius). Kandke pintsliga peale õhuke kiht liimi. Veenduge, et liimikiht ei oleks liiga
paks ega ebaühtlane. Ärge kandke liimi tapeedile.
Võtke esimene tapeediriba. Veenduge, et ülemine serv oleks üleval ning et alustate õigest rullist. Rullige alt
üles (mustriga seespool) või voltige see ettevaatlikult, et vältida tapeedi pinna määrdumist.
Asetage riba ülemine äär õigesse kohta ja õigele kõrgusele seina liimiga kaetud osale. Seejärel voltige riba
õrnalt lahti ja kleepige see kogu pikkuses.
Kontrollige, et esimene riba oleks paigutatud võrdselt määratud jooni mööda. Kui ei, siis libistage riba õrnalt
õigesse kohta.
Siluge tapeedi pinda ettevaatlikult pintsliga, eemaldades ebatasasused ja õhumullid. Liigutage pintslit
ringikujuliselt riba keskest serva poole, alustades ülemisest pinnast. Olge ettevaatlik ja ärge ajage liimi
pintslile.
Korrake neid samme tapeedi järgmiste ribadega. Pange tähele, et mustri servad peaksid olema võrdselt
sobitatud.
Liigse liimi saab eemaldada pehme ja niisutatud käsna või riidega. Olge ettevaatlik - kuiva käsnaga tapeedi
hõõrumine võib mustrit kahjustada.
Kui olete kleepimise lõpetanud ja ribad on pintsliga silendatud, siis lõigake noaga ära üleliigsed tapeediosad (ka
valged servad). Veenduge, et nuga oleks puhas ja terav. Nüri noa kasutamine võib tapeeti kahjustada.

Pärast kleepimist
Veenduge uuesti, et tapeet kleepub seinale kogu pinna ulatuses, et kleepisite ribad ühtlaselt ning et
muster ei ole deformeerunud. Kõige parem on seda hinnata umbes 1–2 meetri kauguselt. Kui märkate,
et muster on nihkunud (hiljuti pärast tapeedi kleepimist), võite tapeeti õrnalt seinal libistada, et seda
joondada.
Siluge tapeedi pinda uuesti värvimisrulli abil. Tapeedi alla võivad siiski jääda mõned väikesed
õhumullid, mida ei saa eemaldada. Need peaksid kaduma 1–3 päeva jooksul.
Hoidke temperatuuril üle 10 °C ja tagage ruumis pidev õhuvool.

