
Felrakási tanácsadó 
  
Az alábbi ismertető segítséget nyújt a tapétázás műveleteinek megismerésében, mely nemcsak a munkát maguk végzőknek lehet 
hasznos, hanem azoknak is, akik figyelemmel akarják kisérni a tapétázó mester munkáját. 

  
Mielőtt elkezdenénk 
  

 Mielőtt a tapéta csomagolását eltávolítaná, bizonyosodjon meg róla, hogy a tapéták azonos gyártásból 
származnak, gyártási számuk (Anfertigungs-Nr., Shade-No.) megegyezik (pl. 7A). 
Ha ez nem megegyező, akkor ügyeljünk arra, hogy egy falon csak egy színszámú tapéta lehet.  

    

  

 A tapétázás befejezéséig mindenképpen őrizze meg minden tekercs tapéta címkéjét. 

  
Amíg lakásunk falai az új dekorációnak köszönhetően megváltoznak, a tapétázás folyamata során az 
alábbi három fő lépést kell végrehajtani: 

  

1. a meglévő falburkolat eltávolítása, 
2. a fal előkészítése, alapozás, 
3. a tapéta felragasztása. 

  
  

A meglévő falburkolat eltávolítása 
  

 A falfelületen lévő régi anyagok, festékek, tapéták eltávolítása, lekaparása. 

 A régi papír alapú tapétát vízzel vagy tapéta leoldó folyadékkal többször átkenjük, majd amikor megpuhult, egy spaklival könnyen 
le tudjuk kaparni. 

 A gyapjúrost alapú tapétát egyszerűen le tudjuk húzni a falról. 

 Ha a kaparás után nagyobb (3-4 mm) mélyedések, vakolati sérülések maradtak, akkor ezeket réskitöltő anyaggal javítsuk ki. 

 A letisztított, kijavított falat kenjük át mélyalapozóval. 

  



  

  

A fal előkészítése, alapozás 
   

 Célja, hogy egy szilárd, teljesen sima és színben homogén, tehát nem foltos falat hozzunk létre, mielőtt a tapétát felragasztjuk. 

 A teljes falat átgletteljük, majd a glett megszáradása után a falat át kell csiszolni, majd a tökéletes fal érdekében esetleg még 
egyszer átglettelni, csiszolni. 

 A glettelés befejezése után a falat át kell kenni híg tapéta ragasztóval a fal szívóképességének csökkentése érdekében. 

 Papír hátsó rétegű habosított vagy vinyl (selyem) tapéta esetében mindenképpen javasolt a tapétázás előtt a falat egy jó 
szívóképességű, ún. makulatúra papírral bevonni. Ez nagyban elősegíti a tapéta és a fal közötti megfelelő ragasztókötés 
kialakulását. 
Lehet a teljes falat makulatúrázni vagy csak a majdani tapétaillesztések helyére 20 cm széles csíkot ragasztani. A keletkezett 
szintkülönbséget a fal és a makulatúra papír szélei között, az átlapolásokat el kell glettelni. 
Nehéz, vastag vinyl tapéta esetében mindenképpen a teljes falat kell makulatúrázni. 

 Gyapjúrostos tapéta esetében makulatúra papírt semiképpen nem szabad alkalmazni, mivel ilyenkor feleslegesen teszünk a falra 
egy plusz réteget. 

  

  
    A tapéta felragasztása 
  

A tapéta csíkok felragasztása a tapéta anyagától, típusától függően különböző lehet, de néhány dolgot minden esetben figyelembe 
kell venni: 

 A tapéta hátoldalán jelölje be a levágott tapétacsíkok tetejét, hogy az egyes lapok biztosan egy irányba álljanak. Ha a tapéta 

címkéjén a  jelzést látja, akkor az egymást követő csíkokat megfordítva, váltakozó irányba kell felrakni. 

 A tapéta címkén található minta illesztés jel figyelembe vételével vágja le a tapéta csíkokat a falhossznak megfelelően, 5-10 cm 
ráhagyást hagyva. 

 Egy falfelület első csíkját vízszintező segítségével állítsuk függőlegesre. Az utolsó csíkot kismértékben (2-3 cm) hajtsuk át a 
következő falszakaszra, amely részre rátapétázva tudjuk a folytonosságot biztosítani. 

 A tapétázás során kerüljük a túlzott fűtést és a huzatot. A gyors száradás a tapéta nagymértékű zsugorodásával járhat, valamint 
a megfelelően erős ragasztókötés kialakulását is gátolja. 

  

  



  

  

  

Papír vagy papír hátú habosított és selyem tapéta felrakása 
  

1. A falhossznak megfelelően levágott tapétacsíkot bekenjük a sűrűre kikevert 
tapétaragasztóval, majd a ragasztózott oldalát egymásra hajtjuk. 

2. Amikor a papír megpuhult a megfelelő ázási idő letelte után (kb. 5-10 perc), akkor a 
lapot széthajtva a falra helyezzük, illesztendő szélét a helyére igazítjuk, csúsztatjuk, 
majd tapétázó kefével a csík közepéből a szélei felé haladva felsimítjuk a falra. 
  

 A túlzott ázás elkerülése érdekében ne használjon híg ragasztót. Fontos, hogy az 
egyes csíkok lehetőleg azonos ideig ázzanak, puhuljanak. 

 A felrakás során esetleg kikenődött tapétaragasztót azonnal, nedves ronggyal 
távolítsuk el a tapéta felületéről. 

  
   
  

  
 
 

 
  
Gyapjúrostos tapéta felrakása 
  

1. A nagyon sűrűre (szinte pudingszerűre) kikevert gyapjúrostos tapétához 
való ragasztóval a falat vastagon bekenjük egy tapétacsík + 10 cm szélességben. A 
ragasztót célszerű szőrös teddy hengerrel felhordani. 

  

  

   



2. Ebbe a ragasztómasszába szárazon fektetjük bele a tapéta csíkot, tehát a tapétát 
nem kell ragasztóval bekenni. Tapétázó kefével, gumihengerrel vagy tapétázó lapáttal 
a csík közepéből a szélei felé haladva felsimítjuk a falra. 

  

 

  

3. Alul, felül a túllógó részeket levágjuk.   

  

  

  
Hibás felrakás esetén a tapéták bármikor gond nélkül visszaszedhetők és újból felrakhatóak.  
  
  
Bordűr felrakása 
 
A bordűrt festett falra vagy papírtapétára gond nélkül ráragaszthatjuk.  
Műanyag bevonatú tapéták (habosított, selyem) esetében azonban célszerű a bordűrt a falra ragasztani. 
A bordűr helyét pontosan kirajzoljuk, majd a tapétázást csak a vonalig végezzük. Végül a bordűrt felragasztjuk a kihagyott helyére. 
Műanyag tapétára a bordűr kizárólag erre a célra szolgáló, speciális bordűr ragasztóval tehető csak fel. 
 


