
NÁVOD K APLIKACI TAPETY IMITACE PLÁTNA 

Děkujeme, že jste si vybrali tapetu ve variantě imitace plátna. 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, hladký a bez prasklin, tak můžete přistoupit k lepení. 

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

a zpevní. 

Mezitím co penetrace schne, tak rozložte celý motiv nejprve na podlaze. Před 

tapetováním zkontrolujte zda máte všechny panely 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.  

Pomocí vodováhy si udělejte body (svislé i vodorovné), které vám určí, kam nalepíte 

první pruh tapety.  

První pás lepíme od okna směrem ke dveřím. Na lepení je nutné použít speciální 

lepidlo na těžké tapety (doporučujeme Henkel Metylan Ovalit T). 

Dodržujte předepsaný postup výrobcem lepidla, který je uveden na obalu.  

Pro snazší aplikaci doporučujeme každý pruh tapety na zadní straně lehce navlhčit 

pomocí molitanové houbičky a čisté vody. Navlhčením zadní strany dojde ke 

snadnějšímu přilnutí lepidla k tapetě. 

Na stěnu, pouze pod nastávající první pruh tapety, naneste lepidlo a od shora přiložte 

pruh tapety, který nalepte přesně podél bodů, které jste si vyznačili. Nyní je možné 

ještě čerstvě nalepenou tapetu dousadit na potřebné místo. Válečkem tapetu 

opatrně, ale důkladně vyhlaďte a postupujte od středu k okrajům a od shora dolů. 

Tapetujte s citem, ať si tapetu neponičíte, neprodřete.  

Lepidlo naneste na stěnu pod budoucí druhý pruh. Pruhy tapet lepte těsně vedle 

sebe. Spoje mezi jednotlivými pruhy můžete přitlačit hladkým přítlačným válečkem, 

přebytečné lepidlo ihned setřete navlhčeným hadříkem a opatrně utřete do sucha 

čistým a suchým hadříkem tak, abyste nepoškodili tapetu. Na posledním pruhu v rohu 

si nechte přesah cca 5 cm po celé délce. Pruh nalepte a opatrně přitlačte do rohu po 

celé délce válečkem. Přesah pak pečlivě odřízněte řezákem s pomocí pravítka. Opět 

pečlivě uhlaďte. 



Když máte celou stěnu nalepenou, tak odřízněte horní i dolní tapetové přesahy 

pomocí řezáku a pravítka. Konce tapet důkladně uhlaďte válečkem. Všechny kraje a 

spoje nalepených pruhů tapet zkontrolujte a pokud nejsou optimálně přilepené, tak 

doupravte pomocí štětečku s lepidlem. Dočistěte stejným způsobem jako 

v předešlých krocích. 

Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte elektrický proud, odšroubujte kryt, 

nalepte tapetu přes otvor el. krabičky a poté pomocí nože prořízněte otvor do tvaru 

kříže. Nyní opatrně vyřízněte tak, aby bylo okénko menší než rámeček zásuvky. 

Z estetického hlediska by měly být okraje tapety schované pod krabičkou vypínače. 

Zakrytujte zásuvku.  

Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte. U 

radiátorů stačí tapetu 10–15 cm založit.  

Vždy lepte tapety za denního světla, při zavřeném okně a dveřích. Mějte na paměti, 

že tapety nesmí rychle schnout (ideální doba schnutí je až 24 hodin), protože by se 

mohly uvolnit spoje. Proto byste měli dát pozor, aby místnost nebyla přetopená. 

Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je cca 20 °C.  

 

Seznam potřebných pomůcek: 

- Penetrační nátěr 

- Lepidlo na těžké tapety 

- Váleček pro nanášení lepidla 

- Štětec natěračský plochý (pro místa kam se nedostane váleček-např. podél 

stropu či soklových lišt) 

- Přítlačný váleček (máme raději než stěrku, aby nedošlo k poničení tapety) 

- Čistý hadřík, navlhčený hadřík 

- Pravítko 

- Vodováhu 

- Tužku 

- Ostrý odlamovací nůž 

- Schůdky 

- Lepení je lepší ve dvou osobách 

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

 


