
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 

НА САМОЗАЛЕПВАЩИ ФОТОТАПЕТИ 

 

 Уверете се, че стената е добре подготвена, преди да започнете с монтажа на самозалепващите фототапети. Премахнете 
всички видими дефекти, изгладете неравностите и дупките. Премахнете мръсотия, косми, прах или остатъци от стари 
тапети със суха кърпа или парцал. Препоръчително е да премахнете всички елементи -  ключове, осветителни тела и 
други. Не се препоръчва лепенето върху прясно боядисана стена! 
 

 Препоръчваме двама души да монтират самозалепващите фототапети. 
Разопаковайте частите на тапета и ги подредете с отпечатаната страна нагоре. На гърба на всяка част от тапета има номер. 
Имайте предвид, че N1 е най-лявата част от фототапета.  Когато фототапетът е по-малък от размера на стената трябва да 
измерите и съобразите  неговото разположение върху стената. 
 

 Започнете монтирането като отлепите подложната хартия само в горната част на панел N1. Препоръчваме да не отлепяте 
подложната хартия изцяло. Придържайте се в горния ляв ъгъл на панела към горния ляв ъгъл на стената. Препоръчваме 
да използвате инструмент за изглаждане като гумен ракел. Препоръчително е втория човек да държи дъното на панела. 
Изгладете горната част на панела и постепенно отлепете останалата част на тапета от подложната хартия и заглаждайте. 
Ако е необходимо отстранете всички мехурчета, като леко ги избутвате настрани с помощта на гумен ракел. След 
монтажа на първата част от тапета се повтарят стъпките със следващите части като се изравняват горните части на 
тапетите. Тапетите се застъпват с 0.5 см.  
 

 След монтирането на всички части отрежете с макетен нож, ако е необходимо като следвате ръбовете на вашата стена 
или таван. 

 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ФОТОТАПЕТИ  

с тапетно лепило 

 Уверете се, че стената е добре подготвена, преди да започнете с монтажа на самозалепващите фототапети. Премахнете 
всички видими дефекти, изгладете неравностите и дупките. Премахнете мръсотия, косми, прах или остатъци от стари 
тапети със суха кърпа или парцал. Препоръчително е да премахнете всички елементи -  ключове, осветителни тела и 
други. Не се препоръчва лепенето върху прясно боядисана стена! 
 
Препоръчваме двама души да монтират самозалепващите фототапети. 
Разопаковайте частите на тапета и ги подредете с отпечатаната страна нагоре. На гърба на всяка част от тапета има номер. 
Имайте предвид, че N1 е най-лявата част от фототапета.  Когато фототапетът е по-малък от размера на стената трябва да 
измерите и съобразите  неговото разположение върху стената. 
 

 За залепянето на частите на фототапета се използва тапетно лепило. Подгответе лепилото според инструкциите на 
производителя. Поставете панела на чиста повърхност. Нанесете лепилото на тънък слой на обратната страна на тапета. 
Залепете тапета за стената. Изкарвайте въздушните мехурчета с помощта на валяк или мека кърпа, ако е необходимо. 
След монтажа на първата част от тапета се повтарят стъпките със следващите части като се изравняват горните части на 
тапетите. Тапетите се застъпват с 0.5 см.  
 

 След монтирането на всички части отрежете с макетен нож, ако е необходимо като следвате ръбовете на вашата стена 
или таван. 

 

 
 

 


