
Doporučujeme přenechat tapetování profesionálům.

Lepení tapet s vliesovým podkladem
− odstraňte starou tapetu
− zkontrolujte kvalitu podkladu (stěny). Všechny nesrovnalosti jako jsou praskliny, díry,

odloupnutá omítka – upravte tak, aby podklad byl hladký.
− podklad (stěna) by měla být jednobarevná, suchá, čistá, odolná a savá
− latexové nátěry (podklad) mírně zdrsněte
− před tapetováním doporučujeme stěnu natřít lepidlem na tapety nebo základním nátěrem, tak

aby byla zachována savost
− tapety lze lepit na čerstvé omítky – nutno zkontrolovat její PH

Kontrola tapet:
− před rozbalením zkontrolujte zda souhlasí č.vzoru (výrobní šarži)
− pokud souhlasí, tapetu rozviňte a zkontrolujte kvalitu tisku – barvy, vzory. Přiložte

jednotlivé role k sobě a zkontrolujte je.
− Před tapetováním přiložte k sobě a zkontrolujte zda vzory na sebe navazují
− k reklamaci nebudou přijaty role, které budou mít známky po řezání, stříhání, lepení.

Tapety s vliesovým podkladem jsou označeny symbolem

Vlies nebo „Non woven”

− tapety není nutno natírat lepidlem
− lepidlo nanášíme postupně na stěnu, na šířku cca 15-20 cm větší než je šířka

jednoho pásu (pruhu) tapety
− lepidlo musí být natřeno rovnoměrně po celé ploše tapetování
− použijte váleček nebo kartáč
− jednotlivé pásy tapety lepte dle vzoru přímo k sobě/bez překrytí či mezer mezi pásy
− stěnu natírejte postupně, aby nedošlo k zaschnutí lepidla
− tapetu nijak nenatahujte
− vzduch zpod tapety odstraňte speciálním gumovým válečkem či kartáčem
− přebytečné lepidlo pravidelně otírejte vlhkým hadříkem, aby se nedostalo na

svrchní (vzorovanou) část tapety.
− Při vytlačování vzduchu a vyrovnání nerovností příliš na tapetu netlačte
− tapetujte za denního světla
− z každým nově nalepeným pásem si zkontrolujte zda vzory na sebe navazují a vše

správně drží.
− Některé druhy tapet (těžké či tuhé) je nutno potřít lepidlem kromě stěny i  přímo na

tapetu. Takové tapety jsou pak označeny symbolem

Tapetování se nedoporučuje za velmi teplého počasí, při teplotě nižší než je 12 stupňů
Celsia a ve vlhkých místnostech.
Během tapetování a 2 dny po dokončení prací se nedoporučuje větrat, je třeba se
vyvarovat průvanu, nepoužívat klimatizaci – můžete tím narušit proces schnutí.


