
NÁVOD NA LEPENÍ TAPET

Důležité

1.  Zkontrolujte šarži, vzor a barevnost. Zjistěte, zda 
zakoupené množství tapet postačí na vytapetování 
dané místnosti a pak vybalte roli z fólie.

2.  Porovnejte barevnost jednotlivých rolí. Nestří-
hejte všechny role najednou, ale vždy po částech. 
Lepidlo připravte podle návodu na obalu.

3.  Reklamovat můžete pouze celé role. Reklamace 
se nevztahuje na již nalepené tapety.

VLIESOVÉ TAPETY

1.  Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný 
a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.

2.  Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační 
nátěr a nechat ho zaschnout.

3.  Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou 
část stěny natřete lepidlem na tapety.

4.  Vliesová tapeta se nenatírá lepidlem.
5.  Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a od-

střihněte. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba 
připočítat délku raportu k délce pásu pro správné 
nalepení vzoru.

6.  Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů 
přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo 
přítlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk 
(tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. 
Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným 
hadříkem nebo mořskou houbou.

7.  Přesahující okraje nalepené tapety ořízněte nožem 
pomocí pravítka.

8.  Tapetu č istěte opatrně vlhkým hadříkem. 
Při čištění nepoužívejte škrabky, ředidlo ani jiné 
agresivní prostředky.
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1. Materiál tapety – vinyl, vlies nebo papír
2. Rozměr – rozměr tapety v roli
3. Pokrytí – pokrytí stěny v m3 
4. Číslo tapety
5. Šarže – sériové číslo

ETIKETA TAPET

VINYLOVÉ TAPETY

1.  Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný 
a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.

2.  Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační 
nátěr a nechat ho zaschnout.

3.  Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřeb-
nou část stěny natřete lepidlem na tapety.

4.  Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a od-
střihněte. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba 
připočítat délku raportu k délce pásu pro správné 
nalepení vzoru.

5.  Připravené tapetové pásy natřete lepidlem na těžké 
tapety a nechte působit 4 min.

6.  Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů 
přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo 
přítlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk 
(tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. 
Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným 
hadříkem nebo mořskou houbou.

7.  Přesahující okraje nalepené tapety ořízněte nožem 
pomocí pravítka.

8.  Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Př i 
čištění nepoužívejte škrabky, ředidlo ani jiné agresivní 
prostředky.

PAPÍROVÉ TAPETY

1.  Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný 
a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.

2.  Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační 
nátěr a nechat ho zaschnout.

3.  Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou 
část stěny natřete lepidlem na tapety.

4.  Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a od-
střihněte. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba 
připočítat délku raportu k délce pásu pro správné 
nalepení vzoru.

5.  Připravené tapetové pásy natřete lepidlem na 
tapety. Natřené pásy přeložte rubovou stranou přes 
sebe. Lepidlo nechte působit podle tloušťky tapety 
2 – 4 min. Dodržujte stejný čas působení lepidla 
u všech pásů tapet.

6.  Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů 
přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo 
přítlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk 
(tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Pře-
bytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem 
nebo mořskou houbou.

7.  Přesahující okraje nalepené tapety ořízněte nožem 
pomocí pravítka.

8.  Tapetu č istěte opatrně vlhkým hadříkem. 
Při čištění nepoužívejte škrabky, ředidlo ani jiné 
agresivní prostředky.


