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Amit tudni kell a vlies (EasyUp) tapéta felrakásáról  

A vlies tapéta növényi rost alapú, gyapotszálakat tartalmazó, nem szőtt egészségtudatos tapéta. Ez a tapéta 
típus tartós, egyenletes falakat biztosít látható hullámosodás nélkül. Amennyiben a vlies tapétákat választja, 
rendkívül tartós tapétát választ, ami jól tapad, és könnyen felhelyezhető.  

Ajánlott tapéta ragasztó: Metylan Direct  
A ragasztó felhordásához ajánlott szerszám: Metylan Kleisterrolle, (Metylan direkt ragasztóhenger)   
A Kleisterrolle ragasztóhenger azért fontos, mert a tapéta konzisztenciája, folyóssága alapján a henger szőr 
magassága és a szálak tengelykiosztása miatt annyi ragasztót visz fel a felületre amennyi szükséges.  

A glettelt lecsiszolt falfelületet alapozni kell mélyalapozóval, vagy a tapétaragasztó megfelelően higitott 
változatával. Az előkenés címszó alatt található a tapétaragasztó doboz oldalán a víz és a szárazanyag tartalom 
megfelelő keverési aránya. Az alapozás után meg kell várni, hogy a mélyalapozó beszívódjon a falakban lévő 
hajszálrepedésekbe és ott megkössön, megszilárduljon. Erre azért van szükség, mert ezt követően megint a 
falat kell tapéta ragasztóval bekenni, és a tapétát szárazon kell felhelyezni a falra. A ragasztó keverési arányait 
megtalálja a tapétaragasztó dobozának az oldalán.  

FONTOS! Azért szükséges a megfelelő alapozás, és annak beszívódása, megkötése a tapétázandó falon, hogy 
a falszerkezet a tapétaragasztót ne szívja el a tapéta elől!  

Figyelem: a vlies tapétát szárazon helyezzük a ragasztóval megkent falra . Kivétel néha ritka esetekben 
lehetséges, de erre a tapéta címkén külön utasítás van. Figyeljünk a tapéta mintázatára, mert az lehet illesztés 
mentes, egy vonalban illesztéses, vagy  eltolásos illesztésű a munkánk során.  

A tapétát mindig egymás mellé illesztjük. A vlies tapéta alaktartó, nem nyúlik és nem zsugorodik. A vlies tapéták 
különleges tulajdonsága az, hogy szárazon lehúzható a falról, nem sérül a falfelület bontása alkalmával. Könnyű 
vele dolgozni.  

A vlies hátú tapéták lehetnek egyhullámos, kéthullámos, háromhullámos, mosható, és súrolható 
felületűek. A ragasztásnál minden esetben a kivitelezőnek ezeket figyelembe kell venni.  

A kivitelezés szükséges eszközei:   

 

 

 

 

Egy függőón (pl. 

lefüggő olló, zsinór) , 

vagy 1 méteres 

vízmérték. 

Ceruza METYLAN 

KLEISTERROLLE 

henger. 

A falfelület 

portalanításához 

használjunk egy 

portalanításra alkalmas 

ecsetet. 
 

 

 

Tálca, a bekevert 

ragasztó tárolására, 

munkavégzéshez. 

Tiszta víz tartálya, a 

kifolyt ragasztó 

eltávolításához. 

Puha nagy szivacs a kifolyt tapétaragasztó 

letörléséhez. A szivacs ne súrolja a tapétát. 

Szivacsot többször ki kell mosni hideg vízben, 

kicsavarni és törölni kell a tapétát, a ragasztót 

nem szabad szétkenni a tapéta felületén. 
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Fémvonalzó/spakli 

A vágáshoz használjunk 

szükség esetén acél 

vezetősínt. 

Tapéta vágására 

alkalmas vágókés 

(sniccer). 

Tapétasimító  

Amikor az VLIES (EasyUP)-ot áttapétázza, akkor a tapétázandó felülettel keveset kell foglalkozni, mert a tapéta 
bontásakor kis sérülések keletkeznek a falon.  

Tapétázás a vlies ( EasyUp) tapétával  

1. Takarítsa fel a padlót, hogy a tapéta ne koszolódjon, amikor kigöngyölíti azt.  
2. Javasoljuk, hogy a tapétázást az ajtó vagy az ablak mellett kezdje.  
3. A függőleges vízmérték vagy függőón segítségével bizonyosodjon meg arról, hogy az első tekercs pontosan 

függőleges.  
4. Ragasztó hengerrel felhordjuk a ragasztót a falra 2-3 tapéta szélességben (110-160 cm.) úgy, hogy a teljes 

felületet egyenletesen bekenjük. A tapéta ragasztót hengerrel vigye fel a falra , a széleknél és a peremeknél 
használjon ecsetet. Ne maradjanak fedetlen foltok, mert ezek okozhatják a tapéta hólyagosodását.  A tapéta 
elhelyezésekor használjon kefét, tapéta simító kanalat azért, hogy az sima és gyűrődésmentes legyen. 
Ellenőrizze a tapétacsík elhelyezése után, hogy teljes hosszában a tapéta ráragadt-e a falfelületre. 

5. A megkent falfelületre a felrajzolt függőleges grafit vonal mentén föntről lefele kezdje a tapétát elhelyezni a 
falfelületre kefe, vagy tapéta simító segítségével. A simítást mindig középen kezdje föntről lefelé haladva, 
majd a simítás balra és jobbra történjen.  

6. A közepéről kiindulva egyengesse el a széleket, a tapétasimító segítségével – és dolgozzon különösen 
óvatosan a szélek mentén, hogy a megkent falról ne vigyen át ragasztót a tapétára.  

7. A következő tapéta csíkot helyezze pontosan az előző tekercs széléhez.  
8. Ugyanúgy illessze ezt a tekercset is, ahogy azt az előzővel tette. Középről kiindulva haladjon a szél felé, 

hogy  a két tekercs széle biztosan, szorosan összetapadjon.  
9. Ha a ragasztó átszivárogna a tapétán, azonnal törölje azt le egy nedves hideg vízbe mártott kicsavart 

szivaccsal.  
10. Ha ajtó, vagy ablak körül tapétáz, úgy vágja el a tapétát, hogy maradjon némi többlet rész, a pontosabb 

vágáshoz, beszabáshoz.  

 
Megjegyzés! Az EasyUp (vlies) tapéta olyan famentes vlies anyagból készült, amely átengedi a magán a párát. 
Bármilyen nedves folt, ami a tapéta felhelyezésekor megjelenik, el is fog tűnni, mihelyt a tapéta megszáradt 
(általában 24 órán belül). Kivitelezés alatt biztosítani kell a tapétázás és a száradás során a megfelelő 
szellőzést.  

Külső sarkok:  
•    1. Kés vagy olló segítségével vágjon le egy hosszt a tekercsről, és hagyjon egy margót a hossz tetején, és 
alján. Figyeljen arra, hogy a minták illeszkedjenek.  
•     2. Mérje le a távolságot az utolsó hossz szélétől a sarokig. Adjon hozzá kb. 20 mm-t és a levágott véget 
szabja a megadott szélességre. Kenje be ragasztóval, és a tapétát helyezze a sarokba.  
•    3. Most fogja a levágott hossz másik részét felhasználni arra, hogy 10-15mm-el átfedje azt, amit az előbb a 
falra helyezett. Egy ecsettel kenjen ragasztót az első hossz elejére.  
•    4. Helyezze a hosszt a 5mm-el beljebb. Másképp elszakadhat, amikor azt a sarokba helyezi fel. A felesleges 
ragasztót törölje le nedves szivaccsal.  

Belső sarkok:  
•    1. Mérje le a távolságot a falra helyezett utolsó hossztól a sarokig. Adjon hozzá kb. 10mm-t és a következő 
hosszt késsel, vagy ollóval szabja a megadott szélességre. Kenje be a falat ragasztóval, valamivel szélesebben, 
mint a tapéta szélessége. A tapétát helyezze a sarokba.  
•    2. Egy ecsettel kenjen ragasztót a tapétára a sarokból kiindulva. Most helyezze a kiszabott tapétát a sarokba, 
megbizonyosodva arról, hogy azt egyenesen helyezte fel. A felesleges ragasztót törölje le nedves szivaccsal.  


