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Instrukcja czyszczenia tapety 
 
Tapeta, jak każda powierzchnia, potrzebuje czyszczenia, by usunąć 
kurz czy plamy. Jak to zrobić? 
Pierwszą zasadą jest absolutne unikanie produktów trących, takich 
jak szorstkie gąbki. Możesz przetrzeć papier miękką, suchą szmatką, 
łagodnie usuwając powierzchowny brud.  
Są też różne metody, w zależności od potrzeb. 
 

Ciepła woda i bezbarwne, neutralne mydło 
Wlej niewielką ilość ciepłej wody i neutralne mydło do wiadra. Bądź ostrożny przy dozowaniu mydła, 
ponieważ jeśli jest użyte w nadmiarze, może dodatkowo przykleić brud do ściany. Jest też bardzo 
ważne, by mydło było neutralne i bezbarwne, by uniknąć przebarwień na tapecie. Zmocz miękką 
szmatkę w roztworze i wyciśnij ostrożnie, by usunąć nadmiar płynu. Przed rozpoczęciem czyszczenia, 
rekomendujemy próbę materiału - zawsze wilgotnego, nigdy nie mokrego – na niewielkiej, ukrytej 
części ściany. Kiedy sprawdziliśmy, że tapeta w miejscu testu nie jest w żaden sposób zniszczona, 
możemy przystąpić do delikatnego przecierania tapety, pasek po pasku, zwracając uwagę na łączenia 
– tak by nieodwracalnie nie unieść brzegów tapety lub jej nie rozedrzeć. Gdy zakończymy proces, 
napełnij drugie wiadro czystą wodą (nie musi być ciepła). Zamocz drugą, czystą szmatkę, wyciśnij ją 
delikatnie i przetrzyj nią tapetę, by ją spłukać. Uważaj, by nie użyć zbyt dużej ilości wody. To ważne, 
by uważnie wycisnąć szmatkę przed użyciem i natychmiast po przetarciu ściany, osuszyć tapetę 
gąbczastą ściereczką, by usunąć wilgoć. 

 

Odkurzanie 
Odkurzanie to najszybsza i najbardziej skuteczna metoda usuwania kurzu z tapety. Aby uniknąć 
zadrapań tapety, zastosuj specjalną miękką końcówkę. Łagodnie czyść pasek po pasku, zwracając 
uwagę na łączenia. 

 

Miotła i mikrofibra lub ręczne czyszczenie szmatką 
Kolejna metoda usuwania kurzu polega na wykorzystaniu miotły ze szmatką z mikrofibry. Metoda 
czyszczenia jest zawsze taka sama: delikatnie przetrzyj pasek tapety po pasku, zgodnie z kierunkiem 
łączeń. Stosuje się to także do prostego czyszczenia ręcznego miękką szmatką. 
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