
Návod na lepení tapet
(tapety vinylové a vliesové – laminované, omyvatelné)

1. Připravte stěny

 odstraňte starou tapetu,
 vyspravte všechna poškození omítky - odstraňte praskliny a zarovnejte veškeré nerovnosti povrchu,
 vyrovnejte a obruste stěnu jemným brusným papírem, nepřitlačujte příliš silně,
 očistěte povrch stěny od prachu,
 stěnu ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem (ne nátěrem základním), minimálně 24 hodin 

před lepením tapety,
 stěna by měla být jednobarevná, nejlépe bílá, protože nelze zaručit, že tapeta zcela pokryje tmavé 

skvrny nebo barevné vzory,
 tapety byste neměli lepit na stěny, které jsou pokryty latexovou barvou, základním nátěrem, 

jinou tapetou a také na stěny s nerovnostmi nebo s drolícím se podkladem.

2. Připravte tapetu

 prohlédněte tapetu před jejím přilepením na zeď - pokud najdete nějaké výrobní vady, 
neprodleně to oznamte prodejci a tapetu vraťte,

 odměřte výšku stěny,
 přidejte k ní 5-10 cm, abyste měli možnost tapetu zarovnat,
 odřízněte první pás tapety a položte jej na rovnou, čistou plochu (např. stůl) vzory dolů,
 připravte lepidlo tak, jak to doporučuje návod výrobce; abyste získali nejvhodnější vlastnosti lepidla,

k lepení tapet vinylových na vliesovém podkladu doporučujeme lepidlo Metylan Direct,
 natřete rovnoměrnou vrstvu lepidla na stěnu, použijte k tomu např. váleček nebo štětec,
 eventuálně můžete natřít lepidlem také tapetu, aby lépe přilnula - získáte tím i snadnější manipulaci

při navazovaní vzorů tapety.

3. Přilepte tapetu

 začněte od hlavního zdroje světla, tedy okna, a pokračujte tak, abyste skončili v méně napadném 
místě, např. za dveřmi,

 přiložte první pás tapety na zeď,
 přitiskněte jej na stěnu,
 pomocí tapetovací špachtle, kartáče nebo čistého hadříku uhlazujte tapetu pohyby rukou směrem 

dolů a od středu pruhů k okrajům,
 pokud je tapeta nalepena správně, vyhlaďte celý pruh, odstraňte vzduchové bubliny a zbytky 

lepidla,
 pokud se utvořily nějaké malé bubliny s lepidlem, měly by se vsáknout do zdi do 3 dnů od 

tapetování,
 pokud rohy nebo břehy pásu tapety nepřiléhají, natřete je lepidlem za pomocí štětečku a přitlačte 

je k podkladu – můžete použít speciální lepidlo na okraje tapet,
 k zarovnání přečnívající tapety u stropu nebo u podlahy použijte ostrý nůž - čepel nastavte 

vertikálně,
 jemně odstraňte zbytky lepidla houbou navlhčenou čistou vodou,
 přiložte další pás tapety na stěnu tak, aby dobře navazoval vzor, pásy by měly být položeny těsně 

vedle sebe (neobracejte pruhy vzhůru nohama a nenatahujte je silou!),
 tapety jsou pokryty laminátem, který jim dodá trvanlivost a umožní odstranění běžných nečistot - 

doporučujeme čištění tapety měkkým, jemně navlhčeným hadříkem - nepoužívejte kartáče, tvrdé 
houby ani roztoky s alkoholem.

www.dekoori.cz


