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Vásárlói tájékoztató selyem tapéta felrakásához 
 
 

Tanácsok tapétázáshoz  
 
Az alábbi ismertető segítséget nyújt a tapétázás műveleteinek megismerésében, mely nemcsak a munkát maguk 
végzőknek lehet hasznos, hanem a tapétázó mester munkáját figyelemmel kísérőknek is. 
A selyem tapéta felrakása házilag nem javasolt, lehetőleg kérjen meg egy szakembert a munka elvégzésére! 
 
 
A meglévő falburkolat eltávolítása 
  

 Mindenképpen szükséges a falfelületen lévő régi anyagok, festéket lekaparása, illetve a régi tapéta 
eltávolítása!  

 A régi, papír alapú tapéta vízzel, vagy tapéta leoldó folyadékkal többször átkenve felpuhul, ami aztán egy 
spaklival könnyedén lekaparható. 

 Ha a tapéta lekaparása után nagyobb (3-4 mm) mélyedések, vakolati sérülések maradnak, akkor ezeket 
réskitöltő anyaggal ki kell javítani. 

 A letisztított, kijavított falat át kell kenni mélyalapozóval.  
 
 Glettelés 
  

 Mindenképpen szükséges az egyenletes, sima falfelület biztosítása, a kisebb hibák, repedések kijavítása.  
 Gletteléshez nem felázó, mész alapú (nem gipszalapú) glettanyagot kell használni. 
 A glett megszáradása után a falat át kell csiszolni, majd a tökéletes falfelület érdekében esetleg még 

egyszer át kell glettelni, majd ismét át kell csiszolni. 
 A fal szívóképességének csökkentése érdekében a glettelés befejezése után a falat át kell kenni híg 

tapétaragasztóval.  
 
Makulatúrázás 
 

 A tapéta és a fal közötti megfelelő ragasztókötést nagyban elősegíti, ha a falat a tapétázás előtt egy jó 
szívóképességű, ún. makulatúra papírral van bevonva.  

 Selyem tapéta esetében minden esetben el kell végezni ezt a műveletet!  
 Lehet a teljes falat makulatúrázni (mindenképpen ez javasolt!), vagy csak a majdani tapétaillesztések 

helyére kb. 20 cm széles csíkot ragasztani. 
 A makulatúra papír felragasztásához ugyanolyan extra erős ragasztót kell használni, mint a tapétához! 
 A keletkezett szintkülönbséget, azaz a fal és a makulatúra papír szélei közötti átlapolásokat el kell 

glettelni.  
 Korszerű, de még nem elterjedt lehetőség a Vlies makulatúra alkalmazása. Egyszerű, gyors felrakásával 

kiváló, rugalmas, kritikus helyeken (pl. gipszkarton a tetőtérben) sem repedő alapot tudunk biztosítani 
a tapétázáshoz.  

 
 
 
 
 

mailto:info@geroga.hu


 
 

GEROGA 3D WEBÁRUHÁZ 
 
 

TriaBell Kft. 
1135 Budapest, Kisgömb utca 6/2. 

Telefon: +36 30 849 3777 

E-mail: info@geroga.hu 

Web: www.geroga.hu 
 

 
A ragasztókról 
 

 Minden esetben jó minőségű, extra erős, por alakú tapétaragasztót kell használni (pl. Metylan Spezial). 
Kerülni kell a CMC tapétaragasztó használatát.  

 A por alakú ragasztót hideg vízben, a víz intenzív kavarása közben kell feloldani, majd várni kell, amíg 
besűrűsödik (kb. 15-20 perc). Célszerű az előírtnál kevesebb vizet használni, mert a túl sűrű ragasztót 
vízzel lehet hígítani, de a túl hígat a csomósodás miatt már nem lehet sűríteni.  

 
Selyem tapéta felrakása 
 

 Fontos! A falak éleinek esetleges egyenletlensége ill. a sarkok nem pontos derékszöge miatt minden 
tapéta a kértnél nagyobb méretben (kb. 3-5 cm) kerül legyártásra! A tapétát a helyszínen egy olló vagy 
sniccer segítségével a kívánt méretre kell vágni! 

 A több darabból álló tapétákat általában átfedéssel kell felragasztani, emiatt a felrakás előtt javasoljuk 
a tapéták padlón történő összeillesztését, hogy a felső, takaró felület legyen az egyenesre vágott él! 

 Tapétázáskor a falat kell kenni ragasztóval, nem a tapétát! 
 Különösen ügyelni kell arra, hogy a ragasztó ne kerüljön a tapéta felületére. Ha mégis megtörténik, a 

ragasztót egy puha rongy segítségével még a megszáradás előtt le kell törölni! 
 A selyem tapéták súlya 330 g/nm, ezért a ragasztókötés erőssége különösen fontos.  
 A tapéta extra vastagságú, luxus minőségű selyemszövet anyagból készül. A selyem tapéta ragasztásakor 

keletkezett nedvesség kifelé kevéssé, inkább csak a fal belseje felé tud eltávozni, így fokozott 
igénybevételnek kitéve a glettanyagot és az alapozást. Ezért különösen fontos nem felázó glettanyag 
használata és a fal típusához megfelelő ragasztó kiválasztása, annak megfelelő állagúra keverése! Egyéb 
esetben a glettanyag és a vakolat felázhat, amitől a tapéta felpúposodhat! 

 A felrakás után a tapétára SEMMI ESETBEN SEM SZABAD MÁS ANYAGOT KENNI (pl. lakk) az esetleges 
nedvességtaszítás, fényesítés, tartósság miatt, mert a selyem tapétáról a lakk lepereg, illetve a lakk 
megmarja a tapéta felületét! 

 
A felrakás sajátosságaival megbízóként sem árt, ha tisztában vagyunk 
 

 A glettelést megfelelő, a fokozott nedvesség hatására sem felázó glettanyaggal kell végezni! 
 A felületi fénytörés miatt az alap teljesen sima, alaposan átcsiszolt, glettmorzsa-, zsír- és pormentesnek 

kell lennie! 
 A fal túlzott szívóképességét legalább egyszeri, híg ragasztóval történő átkenéssel kell csökkenteni! 
 Minden esetben kell jó minőségű makulatúra papírt használni. Lehetőleg teljesen leburkolva a falat, de 

minimum az illesztésekhez kell papír csíkokat ragasztani! 
 Csak nehéz tapétához megfelelő, különösen erős Speciál ragasztót szabad használni! 
 A sűrűre, szinte pudingszerűre kikevert ragasztót mindig tapétázó kefével kell a falra kenni. Tapétakenő 

gép használatát kerülni kell! 
 A tapéta felületére esetlegesen kikerült ragasztót puha, tiszta, kissé nedves ronggyal azonnal el kell 

távolítani! 
 A munkafelületet, tapétázó asztalt és a kezünket rendszeresen tartsuk tisztán! 
 A tapéta felrakása után az egyenletes és megfelelő száradás érdekében kerülni kell a huzatot, illetve 

figyelni kell a szoba hőmérsékletére. Forró nyári napokon célszerű a munkát a délutáni, esti órákban 
végezni, hideg időben pedig legalább szobahőmérsékletet (18-23°C) kell biztosítani a helyiségben! 
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