
NÁVOD K APLIKACI SAMOLEPÍCÍ TAPETY 

Děkujeme, že jste si vybrali samolepící tapetu, přečtěte si prosím pečlivě, jak 

postupovat při její aplikaci. 

Stěny místnosti pečlivě očistěte a upravte případné nerovnosti a praskliny, např. 

vyrovnávací hmotou. Jestliže máte na stěnách staré tapety, tak musí být nejprve beze 

zbytku odstraněny. 

Pokud je podklad suchý (nelepte na čerstvě vymalovanou zeď), hladký a bez 

prasklin, tak můžete přistoupit k lepení. 

Celou stěnu nejprve opatřete penetračním nátěrem. Díky tomu se podklad zcelí, 

zpevní a zvýší se přilnavost tapety. 

Poté, co penetrace vyschne, tak rozviňte samolepicí tapetu. Složte celý motiv nejprve 

na zemi a nechte ji několik minut odpočinout. Doporučujeme 15 minut, dojde tím 

k aklimatizaci materiálu. Před tapetováním zkontrolujte, zda máte všechny pásy 

tapety a zda tapeta nebo stěna nemá vady. Na reklamace, které budou již po 

vytapetování, nebude brán zřetel. 

Pokud jste si objednali tapetu klasicky v roli, tak délku jednotlivého pásu uřízněte 

podle výšky stěny s rezervou cca 5 cm u stropu i podlahy, které následně zaříznete. 

V případě, že jsou tapety se vzorem, přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek 

vzoru. Vršek tapety si raději označte tužkou, aby nedošlo při lepení k převrácení pásu 

tapety.  

Pokud jste si vybrali obrazovou tapetu, tak jednotlivé pásy tapet máte již připravené 

na míru podle vybraných nebo zadaných rozměrů v objednávce.  

Zjistěte, kde je spodní a vrchní část designu tapety. Změřte si šířku prvního pruhu 

tapety. Naměřenou šířku pruhu tapety odměřte od okraje zdi a tužkou si na zdi 

vyznačte nenápadné body. 

 

Vezměte vrchní díl tapety, odstraňte podkladový papír v délce cca 20-30 cm, poté 

přiložte na stěnu. Začínejte od kraje. Pomocník dohlédne na to, aby tapeta byla 

dokonale svisle umístěna, přesně podle vyznačených bodů. Pokud se Vám podařilo 

usadit, tak důkladně přihlaďte tapetu ke stěně. Pokračujte snímáním voskovaného 

podkladového papíru a znovu usazujte k pomocným bodům a přihlazujte tapetu ke 

zdi (nejlépe přítlačným hladkým válečkem). Uhlazujte od shora dolů a středu 

k okrajům tapety, tím dojde k vytlačování vzduchových bublinek. Pokud by byla na 

stěně nerovnost (kamínek), tak přes toto místo přihlazujte jemně, ať nevydřete toto 

místo v tapetě. 

Unikátní lepidlo Vám dovoluje odlepit a přilepit kolikrát bude potřeba, než dosáhnete 

požadované roviny. 

Stejně postupujte s dalšími pruhy tapety. Pokud se Vaše samolepicí tapeta skládá 

z více pásů, tak se vždy lepí „na sraz“ (bez přelepů mezi jednotlivými pruhy tapety). 

Hlídejte si navazování grafiky mezi jednotlivými pásy tapety.  



Pokud máte na stěně elektrickou zásuvku či vypínač, tak doporučujeme odmontovat 

jejich kryt (nezapomeňte vypnout elektrické obvody v místnosti), nalepte tapetu přes 

zásuvku a poté pomocí nože prořízněte otvor do tvaru kříže a opatrně vyřízněte tak, 

aby bylo okénko menší než rámeček zásuvky. Z estetického hlediska by měly být 

okraje tapety schované pod krabičkou vypínače. Zakrytujte zásuvku. 

Přesahy tapety zařízněte pomocí pravítka a odlamovacího nože. 

Po tapetování jednotlivé pásy důkladně přehlaďte ať je plně aktivováno speciální 

lepidlo. Lepidlo je plně aktivní po 36 hodinách od nalepení, po tuto dobu nesmí dojít 

k výraznému poklesu teploty nebo změně vlhkosti v místnosti. 

Seznam potřebných pomůcek: 

- Dvě osoby 

- Penetrační nátěr 

- Pravítko 

- Vodováhu 

- Tužku 

- Ostrý odlamovací nůž 

- Přítlačný váleček 

- Schůdky 

- Před aplikací si umýt ruce (nejlépe použít čisté bavlněné rukavice) 


