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Nuiminėjant tapetus svarbu darbą atlikti kruopščiai ir atsargiai, stengiantis nepažeisti sienos
tinko – pažeidę tinką, susikurtume sau tik papildomo darbo. Žinoma, jei tinko kokybė prasta,
neišvengiamai dalis jo gali nubyrėti.
Dažniausiai naudojamas ir paprasčiausias būdas yra sudrėkinti tapetuotus paviršius šiltu
vandeniu (tam galime naudoti kempinę ar skudurėlį). Į vandenį taip pat galime įmaišyti muilo ar
kito ploviklio (ne per daug agresyvaus – kad nedirgintų odos) – taip pat padės suminkštinti
popierių.
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Prieš pradedant, žinoma, pirmiausia reikėtų pasirūpinti grindų ir kitų paviršių, kurių neliesime,
apsauga – naudoti tinkamus užtiesalus ir dažytojo plėvelę. Pradedame drėkinti tapetus iš
viršaus į apačią – bėgdamas žemyn vanduo papildomai sudrėkins sieną. Sudrėkinus visus
paviršius, reikėtų palaukti 20 minučių – kad vanduo pakankamai giliai susigertų. Tada belieka tik
pasinaudojus specialiu grandikliu tapetus nugrandyti nuo sienų. Tai tikrai nesunku!

Jei tapetų paviršius blizgus ar dažytas – paprastas drėkinimas gali nepadėti. Tokiu atveju
grandikliu teks pirmiausia nugrandyti viršutinį sluoksnį – jei naudojate tam skirtą įrankį su
aštriais keičiamais peiliukais, taip pat nesudarys didelių sunkumų. Nugrandžius viršutinį
sluoksnį, reikia atlikti aukščiau aprašytą procedūrą. Visumoje, darbas truks kiek ilgiau.

Ypač sunkiai nuimamiems tapetams kartais tenka panaudoti specialų garintuvą. Šio aparato
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veikimo principas kaip virdulio: užvirus vandeniui ir pridėjus specialų padą prie tapetuoto
paviršiaus karšti vandens garai atmirkys tapetus. Kurį laiką palaikius, paviršių tuoj pat
nugrandome. Laikymo trukmė – kiekvienu atveju skirtinga (orientuokitės pagal tai, kaip sunku
grandyti). Reikėtų nepersistengti – mat ilgiau palaikius, gali atšokti ne tik tapetai, bet ir tinkas.
Darbas tikrai nelegvas, o karšta kaip pirtyje.

Kai paviršiai nuvalyti, pašalinti bet kokie popieriaus likučiai, lieka juos švariai nuplauti nuo
tapetinių klijų. Plaunama tol, kol ranką pridėjus, ši nebelips.
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