
Tapeedi 
paigaldamine

Sinu uus tapeet on trükitud fliistapeedi materjalile, mille paigaldamiseks kantakse liim otse seinale. Tapeet on 
lõigatud 49 cm laiusteks paanideks ning iga paan on nummerdatud, et teaksid, millises järjekorras need seina 

paigaldada.   
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Ettevalmistus

Kontrolli, et kõik tapeedipaanid on olemas ja et need ei ole kahjustunud.

Veendu, et toasein on puhas, kuiv ja sile. Eemalda seinast vana tapeet, lihvi karedad pinnad ning seejärel puhasta 
sein niiske lapiga lihvimistolmust ning lase kuivada. Uue kipsplaadist seina puhul kata sein vähemalt kruntvärviga, 
kuna pahtel ja kipsplaat imavad liimi erinevalt. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame seina värvida tapeediga 
sarnast tooni – heleda tapeedi puhul heledaks ja tumeda tapeedi puhul tumedaks. Nii ei jää tapeedipaanide 
ühenduskohad paistma. 

Võimalusel eemalda põrandaliistud ning seinast lülitite ja pistikute katted (NB! Veendu, et elekter oleks välja lülitatud).

Hoia ruumis aknad ja uksed suletuna, sest tuuletõmbus kuivatab liimi liiga kiiresti. Optimaalne töötemperatuur 
tapeetimisel on 20 °C.

Nonii, paneme tapeedi seina!

1. Sega valmis tapeediliim. Selleks puista liimipaki sisu aeglaselt külma vette samal ajal intensiivselt segades. Ühe 
paki liimi kohta võta 2 l vett. Sega umbes pool minutit, kuni segu on muutunud ühtlaseks poolläbipaistvaks geeliks. 
20 minuti pärast sega veel kord läbi ja liim ongi kasutamiseks valmis. Sellest kogusest jätkub umbes 12 m² tapeedile.

2. Märgi seinale esimese tapeedipaani asukoht. Selleks mõõda seina vasakust nurgast 45 cm ja tõmba loodi abil 
pliiatsiga vertikaalne joon. Veelgi mugavam on kasutada laserloodi. On väga oluline, et esimene paan saaks sirgelt 
seina, sest kui esimene paan on paigaldatud viltu, jooksevad viltu ka kõik ülejäänud paanid. 
  
3. Kanna liim rulli abil otse seinale, natuke laiemalt, kui paan, mida kohe paigaldama hakkad. Nurkade ja servade 
jaoks kasuta pintslit. 
  
4. Võta esimene tapeedipaan ja keera see rulli, suunaga alt üles – nii on mugavam sellega toimetada. Paigalda 
paan liimisele seinale nii, et paani parem serv oleks eelnevalt tõmmatud joonega tasa. Rulli paan piki seina lahti. 
Silu spaatliga välja õhumullid, liikudes ülevalt alla ja keskelt servade suunas.
  
5. Kui esimene paan on seinas, lõika terava noa ja joonlaua abil ülevalt, alt ja vasakust servast ära üleliigne tapeet.
  
6. Rulli kokku ja paigalda teine paan. Veendu, et tapeedipaanid oleks tihedalt üksteise kõrval, ära pane tapeedi servi 
üksteise peale. Samuti jälgi, et muster läheb kokku. Kui juhtub, et paanide vahele jääb vahe, eemalda ettevaatlikult 
viimane paan ja paigalda see uuesti. Suru paanide liitekohad hästi korralikult üle, et servad kindlasti kinni jääks. Kui 
liimi satub tapeedile, puhasta see koheselt puhta niiske lapiga. Ära hõõru!
  
7. Lõika ära teise tapeedipaani ülemine ja alumine serv.

8. Paigalda järgemööda ülejäänud paanid. Viimasel paanil lõika lisaks ülemisele ja alumisele servale puhtaks ka 
parem külg.

9. Et lõigata välja seinakontaktide augud, tee õige koha peale X-kujuline lõige ja lõika noaga augu ees olev tükk 
tapeeti ära. NB! Veendu enne, et vool on seinakontaktidest välja lülitatud.

10. Ongi valmis! Paigalda põrandaliistud ja seinakontaktid ning lase oma uuel tapeedil päeva jagu rahulikult 
kuivada. 

Võid enda üle uhke olla – kuigi tapeedi paigaldamises ei ole tegelikult midagi keerulist, siis vilumus tuleb ajaga. 
Kui raatsid, jaga pilti oma uuest toaseinast ka meiega - @baubauwall #baubauwall

baubauwall.com


