A TAPÉTA

A tapéta

Egy helyiség atmoszféráját döntôen befolyásolja a falak színe, textúrája. A kellemes hangulat
megteremtésének egyik lehetséges módja a tapétázás. A tapéták anyagának és mintázatának
sokfélesége lehetôvé teszi azt, hogy az életkornak és ízlésnek megfelelô szobabelsôt alakítsuk ki.
A tapéta rendkívül esztétikus, „anyagszerû”. Hosszú ideig megôrzi szépségét, ha megunjuk,
egyszerûen lecserélhetô. Bizonyos tapéta típusok könnyen tisztíthatók, moshatók, festhetôk vagy
szükség esetén ismételten átfesthetôk. Vannak tapéták, amelyek kedvezôen befolyásolják a belsô
terek klímáját, kellemes hôérzetet biztosítanak.

A tapétázás, hasonlóan a díszítés egyéb formáihoz, az embereknek abból az ösztönös vágyából táplálkozik, hogy környezetüket szebbé varázsolják. A kínaiak már idôszámításunk elôtt is használtak kezdetleges
tapétákat, amelyet rizsbôl készítettek és azzal színesítették épületeik
belsô falait. Shakespeare mûvébôl tudjuk, hogy a XVI. században a kor
kereskedôi olyan festett textilanyagokkal is kereskedtek, amit a falak
dekorációjára használtak. Késôbb, egyre inkább elterjedt az olcsóbb
papírtapéta is, amellyel megpróbálták kiváltani a – csak kiváltságosok számára elérhetô – festett textil falburkolatot. A tapéták anyaga,
mintázata és textúrája koronként változott, a különféle stílusirányzatokkal együtt. Ma már hihetetlen széles kínálatból választhatnak
az érdeklôdôk, az egyszerû papírtapétáktól kezdve a legkülönbözôbb
anyagokból készült, extra minôségû tapétákig.

A tapéták felosztása grammsúly alapján:
– könnyû tapéták
(< 90 g/m2)
– középnehéz tapéták (90-130 g/m2)
– nehéz tapéták
(> 130 g/m2)
A tapéták felosztása mérettartósságuk szerint:
– mérettartó és
– nem mérettartó tapéta
A tapéták felosztása átfesthetôségük szerint:
– átfesthetôk
– nem átfesthetôk
A tapéták felosztása anyaguk szerint:
– papír
– vlies
– vinil (mûanyag)
– textil
– üvegfátyol
– üvegszövet tapéta
– speciális (parafa, nád stb.)
Makulatúra (papír alaptapéta)
Ha a papír- vagy papír hátoldalú tapétákat illesztéssel, nem pedig
átlapolással ragasztjuk, feltétlenül makulatúrát (papír alaptapéta) kell az elôkészített falfelületre felragasztani, a késôbb felragasztandó tapétához kiválasztott ragasztóval. Az egyrétegû, papírból készült alaptapéta feladata az, hogy megakadályozza a tapéta szélek
szétválását.

Magyarországon, az elsô tapétaüzem 1969-ben Kesztölcön nyitotta meg kapuit. A hazai sikereken felbuzdulva a Graboplast is
megkezdte a hazai tapéták gyártását gyôri telephelyén. 1997-ben
a Graboplast holding megvásárolta a Kesztölci Tapétagyárat (megalakult a Grabetta-Keszta Kft.) és kizárólagos hazai gyártóként próbálta felvenni a versenyt az országba beözönlô import termékekkel.
2007-ben azonban a Graboplast úgy látta jónak, ha beszünteti ez
irányú tevékenységét. Kesztölci gyárát eladta, ahol az új tulajdonosok
nemrégiben ismét megkezdték a termelést, csökkentett kapacitással.

A papír és papír hátoldalú tapéták nem mérettartóak, azaz a ragasztóanyag felhordását követôen – a víz hatására – duzzadnak.
A megfelelô pihentetés után felragasztott tapéta – a falon száradva
– zsugorodik, ami komoly feszültséggel jár, az illesztéseknél a tapéta szélek szétválhatnak. A korábban a falra felragasztott makulatúra
vagy makulatúra-csík feladata az, hogy ezeket a feszültségeket kioltsa és összetartsa a szétválni készülô tapétaszéleket. Ha a makulatúrát elhagyjuk, szinte biztosra vehetô, hogy a tapéta csíkok között
rés keletkezik. A makulatúrát ragaszthatjuk a teljes felületet lefedve
vagy csak az illesztéseknél, csíkokban. Mivel a makulatúra csíkoknak az illesztésekhez kell esniük, felragasztásukkor nagy gondos-

A tapéták felosztása és fajtái
Nagyon sokféle tapéta típus létezik, amelyek – különbözô ismérvek, tulajdonságok alapján – egymástól jól megkülönböztethetôk, feloszthatók. Az EN 235 európai uniós szabvány
részletesen tartalmazza ugyan a tapéták felosztását, de Rendszerkatalógusunkban a csoportosítás gyakorlati szempontok
figyelembe vételével történt. A tapétázás során fontos szempont
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a megfelelô ragasztó választás, a mérettartósság (meghatározza,
hogy melyik felületre kell a ragasztót felhordani), annak eldöntése, hogy szükség van-e a ragasztó tapadóerejének fokozására.
Ezen meggondolások alapján a tapétákat elsôsorban tömegük
(súlyuk), mérettartósságuk és anyaguk alapján vizsgáljuk.

Egy kis történelem

A TAPÉTA

átlagosnál nagyobb
zsugorodás – száradáskor – komoly feszültség kialakulását
eredményezi a falon.
Ezért feltétlenül makulatúrát (alaptapéta) kell a fûrészporos
tapéta alá ragasztani,
a szélek szétválásának megakadályozása érdekében.
Mivel átfesthetô, csak
nedvességálló Metylan tapétaragasztóval ragasztható. Az átfesthetôség miatt fontos a ragasztó mészállósága is, mivel a többszöri
átfestés során a nedvesség kioldhatja a vakolat mésztartalmát. Szerencsére a Metylan ragasztók mészállóak, ezért nem kell félni az
esetleges kioldódás káros következményeitôl. Szerkezete lehet egy
vagy kétrétegû. A kétrétegû tapéta lényegesen tartósabb, mivel a
farostok, amelyek a textúrát biztosítják, a felszíni és hátoldali papírrétegek között helyezkednek el. Ez átfestéskor festék megtakarítást
eredményezhet, emellett pedig további mûszaki elônyöket kínál.

sággal kell eljárni. Nagyobb felületek esetén ugyanis a papírtapéta
duzzadásával is számolni kell (a méretváltozások összeadódnak).
A makulatúra csíkok közötti távolságok ezért kismértékben, de folyamatosan növekszenek. Makulatúra-csík alkalmazása esetén fontos a szélek átglettelése, nehogy átüssenek a tapétán. Érdekes, hogy
korábban egyszerû csomagolópapírt is használtak aljzattapétaként,
sôt újságpapír is megfelelt erre a célra.
A makulatúra speciális változata a kenhetô vagy simítható
makulatúra, amely poralakban kerül forgalomba, cellulóz rostokat és cellulóz kötôanyagot tartalmaz. Vízzel hígítva alkalmazzák,
a simítható változat a finom glettelést is helyettesítheti. A megfelelô
vastagságban felhordott és megszáradt makulatúra jól csiszolható
és képes elfedni a kormos felületeket és a korábbi beázások sárgás
nyomait is. Kedvezô ára miatt alkalmazzák, az olcsóbb tapéta típusok valamint a fûrészporos tapéták alá. Minôségi (pl. papír hordozójú selyem) tapéta esetében, inkább a papír alaptapéta alkalmazását
javasoljuk.

Néhány struktúraminta, amely a papírtapéták választékában elôfordul:

Makulatúra alkalmazása esetén, száradáskor hasonló nagyságú,
de ellentétes irányú erôk lépnek fel.

Erfurt Novaboss Pro 4556

Papírtapéta
Az egyik legkedveltebb tapéta típus, elsôsorban kedvezô ára miatt.
Nem mérettartó, ezért a ragasztót a tapéta hátoldalára kell felvinni és megvárni, amíg a tapéta teljesen megduzzad (pihentetés).
A grammsúly mellett fontos tudnivaló még a tapéta átfesthetôsége,
tisztíthatósága, szerkezete (egy vagy többrétegû) és a felületi kiképzés módja (sima vagy prégelt). Az
átfesthetô fûrészporos tapéta
(pl. Rauhfaser stb.) a Metylan ragasztóban lévô víz hatására jobban
megduzzad, mint a hagyományos
papírtapéta. Ennek oka, hogy a
színoldal nincs festékkel átitatva. Az

Erfurt Novaboss Pro 4578

Vlies tapéta
Speciális, nem szôtt textiltapéta, amely poliészter és cellulóz szálak kártolásával készül és a szálakat kötôanyag rögzíti egymáshoz.
A hordozó réteget préselik és simítják, a megfelelô mintázat kialakításához habosított PVC-t vagy poliakrilátot használnak. Mérettartó, ezért a ragasztót a falra, nem pedig a tapétára kell felhordani
(Elôfordulhat, hogy a ragasztót a tapéta hátoldalára is fel kell hordani). Megkönnyíti a késôbbi felújítási munkákat az, hogy a vlies
tapéta a falról szárazon lehúzható. Rendkívül strapabíró, kopásálló,
kisebb repedések áthidalására is alkalmas. Nagyobb repedések esetén javító vlies (pl. Erfurt Trend- és Vario vlies) alkalmazása javasolt,
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Textiltapéta
Nehéz, mérettartó tapéta, amely vinil (mûanyag) bevonatot kap
szín- és hátoldalon egyaránt, tehát a textil hordozó nem érintkezik
a ragasztóval. A textiltapéta természetes színhatású, a változatos
szövésminták már önmagukban is rendkívül tetszetôsek. Ragasztása
hasonlóan történik, mint a mérettartó vinil tapétáé!
amely kreatív festési technológiák alkalmazásával végleges felületként is esztétikus.

Selyemtapéta
A legtöbb selyemtapéta nem selyembôl vagy szövetbôl készül, csak
selyemhatású. Készülhet pédául vinilbôl (vinil mintázat) papír- vagy
vlies hátoldallal. Ragasztási módját ugyanúgy a hordozó réteg határozza meg, mint a vinil tapéták esetében. Más gyártók selyem- vagy
szövetszálat ragasztanak egymás mellé a hordozó rétegre, ami szintén lehet papír vagy vlies. A hordozó réteg függvényében vagy papír
vagy vlies tapétaként végezzük el a ragasztását.

Néhány struktúraminta, amely a vlies tapéták választékában elôfordul:

Üvegfátyol és üvegszövet tapéta

Erfurt Vliesfaser Design 805

Erfurt Vliesfaser Design 807

Az utóbbi idôben nagy népszerûségnek örvendenek, magas áruk ellenére. Lemosható, átfesthetô vagy lakkozható, méret- és színtartó,
ütésálló és hosszú élettartamának köszönhetôen sokáig ékessége
marad a lakásnak.

Erfurt Vliesfaser Design 808

Vinil tapéta
Mûanyag alapanyagból készül. Hordozórétege alapján megkülönböztetünk papír- és vlies hátoldalú vinil tapétát. Különféle mintázattal gyártják és felsô rétege készülhet habosított változatban is.
Bármely helyiségben alkalmazható. Mosható, tisztítható, ezért különösen alkalmas konyhák, fürdôszobák és
elôszobák tapétázására.
Papír hátoldal esetén
hasonlóan kell eljárni,
mint a papírtapéták
ragasztásánál. A vlies
hátoldalú tapéta mérettartó, ezért a ragasztót
a falra kell felhordani.
A vinil tapéta ragasztásakor – a mûanyag
színoldal miatt – a ned-

Speciális tapéták
A nehéz tapéták családjába tartoznak. Rendkívül sokféle anyagból készülhetnek pl. parafa, nád, gyékény, velúr, mûbôr, fémtartalmú stb. Ragasztásuk diszperziós Metylan Üvegszövet- és
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vesség csak a fal felé tud eltávozni. Mivel a gipszalapú glettanyagok
a hosszú nedvesedés hatására megduzzadhatnak és leválhatnak
az alapfelületrôl, a gletteléshez a – mész- és mûanyag diszperzió
tartalmú – Cereplaszta alkalmazását javasoljuk.

A TAPÉTA

textiltapéta ragasztóval történik, kivéve, ha a hordozóréteg papír. Papír hordozóréteg esetén ugyanis, a ragasztást a Metylan
hagyományos metil-cellulóz ragasztóinak egyikével (pl. Metylan
spezial) végezzük, nem pedig diszperziós ragasztóval. A már
bekevert ragasztót viszont célszerû megerôsíteni a Metylan
Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval (max. 20% arányban), mivel nehéz tapéták ragasztásáról van szó és fontos
a kezdeti tapadás növelése. Fontos megjegyezni még, hogy
a diszperziós Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóhoz is adagolható – kb. 20% mennyiségben – bekevert Metylan
spezial ragasztó, ha a kiválasztott tapéta ragasztásához a kész
diszperziós ragasztó túl sûrûnek bizonyulna. Ezáltal könnyebb lesz
a megfelelô mennyiségû ragasztót felhordani a fogadó felületre,
csökken a ragasztóveszteség és javul a tapéta igazíthatósága.

A tapéta gyártó cégek laboratóriumi körülmények között vizsgálják a színtartósságot és tájékoztatják arról a felhasználót.
A tapétacsíkok illesztése

A tapétacsíkok felragasztásakor ügyelni kell arra, hogy a folytatólagosan egymás mellé kerülô csíkok végül egységes mintázatot
alkossanak. Sok esetben a tapéták mintáinak illesztésére nem kell
gondot fordítani, csak a széleket gondosan egymás mellé illeszteni pl. az egyszínû vagy a fûrészporos tapéták esetében.

A tapéták jelölései
A tapéták legfontosabb tulajdonságairól a gyártók különféle
szimbólumokkal tájékoztatják a szakembereket. Ezek a jelölések
segítséget nyújtanak a felhasználónak a tapétázási munka során
(ragasztó felhordás, illesztés stb.), és tájékoztatják a lakás tulajdonosát vagy az épület fenntartóját arról, hogyan kell a felragasztott tapétát szakszerûen ápolni, milyen mechanikai igénybevételt
bír el és késôbb, hogyan lehet azt a falról eltávolítani. A teljesség
igénye nélkül nézzük meg mit jelentenek ezek a jelölések.

A mintás tapéták esetében a mintázatot úgy kell illeszteni, hogy
az egybetartozó motívumok közvetlenül egymás mellé kerüljenek.
Elôfordulhat, hogy a mintás tapéták felületén a mintázat ismétlôdik. A tapétatekercs ismétlôdô részét „rapportnak” nevezzük.
Az ismétlôdô jelleget a tapéta felhelyezésekor figyelembe kell venni,
azaz a tapétát úgy kell felragasztani, hogy az egybetartozó minták
folytatólagosan kerüljenek egymás mellé. A gyártók kisérôcédulán
– álltalában – megadják a rapportok nagyságát, centiméterben.

Tisztíthatóság

A váltakozó irányban történô ragasztás azt jelenti, hogy minden
második tapétacsíkot fejjel lefelé kell rögzíteni.
A ragasztó felhordása

A különbözô tapéták tisztíthatósága és annak módja, függ
a tapéta anyagától. Ott, ahol nagy a szennyezôdés veszélye vagy
követelmény a vízállóság, feltétlenül olyan tapétát kell választani,
amelyek jól tisztíthatók (pl. vinil és vlies tapéta).

A ragasztó felhordás szempontjából fontos kérdés a tapéta mérettartóssága. A papírból készült vagy papír hordozórétegû tapéták
a ragasztóban lévô nedvesség hatására megduzzadnak. Ebben
az esetben a ragasztót a tapétára kell felhordani és összehajtva
pihentetni addig, amíg teljesen meg nem duzzad. Ellenkezô esetben a falon fog továbbduzzadni, ami légbuborékok és hólyagok
kialakulását vonja maga után. Ezáltal, a tapéta falra simításakor
ráncok keletkeznek. Mérettartó tapéták esetében a ragasztóanyagot a tapétázandó felületre kell felhordani. A kereskedelemben
ma már kapható olyan tapéta is, amelynek hátoldalát a gyártáskor bevonják ragasztóval. Ezeknek a tapétacsíkoknak a hátoldalát
csak vízzel kell benedvesíteni.

Színtartósság

A természetes fény – ultraviola (UV) tartományba tartozó – sugarai károsíthatják a tapéták egy részét. A tartós sugárzásnak kitett
tapétafelületek kifakulhatnak, a tapéta elveszítheti eredeti színét.
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Tapétatekercs méretek
A standard papírtapéta szélessége 53 centiméter, hossza pedig 10,05 méter.
A fûrészporos tapétákat változó méretben gyártják. A leggyakoribb tekercs méretek: a 0,53 m x 17 m, a 0,53 m x 10,05 m és
a 0,53 m x 33,5 m, de vannak szélesebb tapéták is pl. a 0,75 m
szélesek (hossza 12 m, 20 m és 50 m) és az 1 m szélesek (hossza
20 és 50 m). Nem ritkák azonban az 1,3 m és 1,4 m széles tapéták
sem (hosszuk 20, 30 vagy 50 méter).

Felújításkor az elhasználódott tapétát el kell a falról távolítani.
A tapéta anyagától függôen erre többféle lehetôség kínálkozik.
Errôl tájékoztatnak a fenti szimbólumok.

A különbözô javító vliesek is változó szélességben és hosszúságban készülhetnek. A leggyakoribb méretek a 0,75 m x 25 m és
az 1 m x 50 m.

A jó minôségû vlies tapétákat egészben, maradvány nélkül le lehet húzni a felületrôl.
Egyes tapétafajtáknál – ilyen pl. a papír alapú vinil – csak a felsô, mûanyag réteget távolítjuk el a falról. A papír hátoldal a falon
marad és a késôbbiekben alaptapétaként (makulatúra) funkcionál. Ebben az esetben azonban a visszamaradt makulatúra megfelelô tapadását – az új, papír alapú tapéta felragasztása elôtt
– meg kell vizsgálni (hólyagosodás vizsgálata nedvesítéssel).

A makulatúra (alaptapéta) készülhet tekercsben és csíkokban.
A tekercs méretek változóak, általában 50 cm szélesek és 10 m,
20 m vagy 50 m hosszúak. A makulatúra csík szélessége 15 cm és
20 cm között változik és hosszúsága 20 vagy 50 méter.

A tapéta szerkezete, mintázata

Természetesen elôfordulhatnak egyéb méretek is, különösen a speciális tapéták esetében, ezért vásárlás elôtt feltétlenül tájékozódjunk
a tekercs méretérôl.

A prégelt (dombornyomott) vagy struktúra tapéták
mintázatát a gyártás során nyomóhengerekkel alakítják ki. A tapéta színoldalán a mintázat kidomborodik
a tapéta síkjából, míg a hátoldalán a mintázat „negatívja” látható, azaz a mintának megfelelô bemélyedéseket találunk. Egyes struktúra tapéták hátoldalát egy harmadik papír réteggel simává teszik, így csökken a ragasztó
felhasználás, a tapéta jobban tapad a falra és bontásakor a harmadik
réteg sértetlenül, makulatúraként a falfelületen marad. A hasítható
kétrétegû tapétákat nehéz úgy bontani, hogy a fennmaradó réteg ne
sérüljön meg, ezért, általában szükség van a visszamaradó „alaptapéta” utólagos javítására. Prégelt tapéták esetében ügyelni kell a megfelelô mennyiségû ragasztó felhordására, hogy a tapéta hátoldalára
egyenletesen, mindenhova kerüljön ragasztó, még a bemélyedésekbe
is. A dombornyomott vlies tapéták esetében tehát nemcsak a falat,
hanem a tapéta hátoldalát is célszerû bekenni ragasztóval.
A tapéta mechanikai ellenálló képessége
Ha egy tapéta esetében követelmény a magas
mechanikai ellenálló képesség, ütésálló tapétát
kell választani (pl. közintézményekben, iskolákban, óvodákban). Az üvegszövet tapéta az egyik
legnagyobb terhelést elviselô tapéta típus.
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A tapéta eltávolítása a falról

