
Zajęcia praktyczne dla kl. II t(g) z dnia 12.05.2020 r. 
grupa P. Kamińskiego  

Temat: Inst. BHP. Wykonywanie tapetowania różnymi rodzajami tapet.  

1. Obejrzyj filmy instruktarzowe: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tur2XMwg-iE 
https://www.youtube.com/watch?v=Yi7gvk6S1xc 
https://www.youtube.com/watch?v=9Cvpu2GlBzs 
https://www.youtube.com/watch?v=QmbP8X8F4gs 
 Fototapety i tapety 3d: 
https://www.youtube.com/watch?v=py40j0hDyk8 
https://www.youtube.com/watch?v=SZGCriOSDWo 
https://www.youtube.com/watch?v=DiR5dGnyR7E 

2. pamiętaj przestrzegać zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych 
i dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych, 

3. przygotuj potrzebne narzędzia i materiały do wykonania ćwiczenia, 
4. skorzystaj z norm, katalogów dotyczących wykonania robót tapeciarskich. 
Warunki przystąpienia do robót: 
- temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie 
powinna wynosić co najmniej +10°C,  
- przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej 
długości, następnie nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób 
uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej odłożyć na okres umożliwiający 
właściwe nawilżenie tapety,  
- przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii 
klejenia danego rodzaju tapety,  
- do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, 
dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub 
w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,  
- łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, 
w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,  
- przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,  
- tapety należy przyklejać w styk,  
- prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie 
rzadziej niż co 3 arkusze,  
- przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku 
dołowi,  
- przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do 
sufitu, 
- przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa 
zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm,  
- jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia 
należy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności 
powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do podłoża,  
- tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, 
w którym zostały przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni 
po zakończeniu prac tapeciarskich. 
5. skorzystaj ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót tapeciarskich. 



Podstawę do odbioru robót stanowią następujące badania:  
- podłoży i ich przygotowania, 
- tapet i materiałów pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,  
- technicznej prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót,  
i dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru,  
6. przygotuj klej do tapet zgodnie z instrukcją, 
7. przygotuj tapetę do tapetowania, 
8. spróbuj wytapetować ściany dowolną tapetą zgodnie z filmem instruktarzowym, 
9. kontroluj jakość robót tapeciarskich zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru: 
- powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet 
jest jednolita w całym pomieszczeniu, 
- poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie 
przyklejone do podłoża,  
- odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne, 
- na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz 
nierówności podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub 
inne wady,  
- krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a 
odchylenie styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm 
na odległości 2,5 m., 
-  przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni 
przycięte brzegi powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną 
nakrywką, 
10. dokonuj w razie potrzeby modyfikacji zaplanowanych działań, 
11. pamiętaj stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania 

w swoim środowisku pracy, 
12. zapisz swoje uwagi, spostrzeżenia, trudności w wykonaniu ćwiczenia oraz pytania 

do mnie i jeżeli chcesz prześlij w dowolnej formie (zdjęcie, skan, plik PDF itp.) 
na maila: r.kaminski76@interia.pl. 

 
UWAGA: Ćwiczenie do wykonania z dzisiejszych zajęć wg punktów 1-12 jest dla 
chętnych i dodatkowo punktowane by osoby które mają zaległości mogły je 
uzupełnić i przesłać niezwłocznie do sprawdzenia. 
 
Życzę owocnej pracy. 
Radosław Kamiński 
 


