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wykonywanie tapetowania różnymi rodzajami tapet

     Tapety winylowe
To tapety zmywalne. Wierzchnia warstwa pokryta jest wytrzymałym na uszkodzenia 

winylem (wewnętrzna warstwa jest papierowa). Dlatego można je spokojnie czyścić 
używając środków chemicznych i nie martwiąc się o nieestetyczny efekt takiego zabiegu. Są
odporne nie tylko na tłuszcz i brud, ale również na wodę. Istnieją dwa rodzaje takich tapet:

• płaskie - czyli cienkie i gładkie, posiadające błyszczącą powłokę 
• spienione - pozwalają na zamaskowanie nierówności ściany 

Tapety papierowe

Mogą być zarówno jedno- jak i dwuwarstwowe. Nie są odporne na zmywanie oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Są za to tańsze i łatwiejsze do usunięcia. Za ich kupnem 
przemawia też ilość wzorów do wyboru.

 Tapety z włókna szklanego

Wyglądem przypominają kawałek płótna. Są odporne na wodę i znajdują 
zastosowanie w kuchni. Można je przykleić zarówno nad kuchenką, jak i nad zlewem. Są 
odporne na uszkodzenia wywołane szorowaniem czy innymi działaniami. Co ważne, można
je malować. Minusem tapet tego typu jest fakt, że są trudne do usunięcia.

Tapety na flizelinie

Flizelina zbudowana jest z włókien tekstylnych oraz celulozowych. Jest to 
najczęściej zalecana tapeta. Warto ją zakupić szczególnie wówczas, gdy ściany naszego 
mieszkania są wykonane z płyt kartonowo – gipsowych. Ich najważniejszą cechą jest fakt, 
że bardzo łatwo je przykleić do ściany - wystarczy tylko położyć na nią klej. Druga cecha 
wiąże się z usuwaniem tej tapety. Czynność ta bowiem również nie sprawia większego 
problemu.

Tapety korkowe

Tapety korkowe zbudowane są z dwóch warstw - papierowej oraz korka. Ich główną 
zaletą jest niezwykła zdolność do ocieplenia wnętrza. Przyczyniają się również do jego 
wyciszenia. Po pokryciu warstwą lakieru tapety korkowe mogą znaleźć swoje zastosowanie 
w kuchni lub łazience.

I to już ostatni temat w tym trudnym dla nas wszystkich roku.
Zapoznajcie się i odpiszcie na mój niezmienny adres: zegarmar@op.pl  

Życzę miłego wakacyjnego wypoczynku – M.Brzezowski
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