
 
NÁVOD: AKO LEPIŤ TAPETY? 

 
 

 
Budete potrebovať 
 
1.  Lepidlo na tapety 
2.  1 liter studenej vody 
3.  Nádobu na prípravu lepidla 
4.  Ceruzku a papierovú (maliarsku) pásku 
5.  Nožnice 
6.  Meracie pomôcky (pravítko, meter…) 
7.  Vodováha 
8.  Štetec na lepidlo 
9.  Štetec na tapetovanie 
10. Nožík 
11. Mäkkú špongiu alebo handričku 
 
 
 
 

Skôr než začnete 
 
1.  Pripravte stenu určenú na tapetovanie. 
Povrch by mal byť čistý, suchý a odmastený. 
2.  Rozrežte rolku tapety pozdĺž bodkovanej 
čiary. 
3.  Rozložte si jednotlivé časti tapety v 
správnom poradí. Skontrolujte, či okraje na 
seba správne nadväzujú a či nie je porušený 
vzor. Pokiaľ zbadáte vady, neváhajte nás 
kontaktovať- chybnú rolku Vám vymeníme.  
4. Pripravte lepidlo. Pokiaľ použijete 
tapetovacie lepidlo z našej doplnkovej ponuky, 
obsah jedného sáčka (50g) zmiešajte s litrom 
studenej vody a nechajte 15 minút odstáť. 
Následne lepidlo znovu premiešajte a môžete 
začať aplikáciu.  

 
 
 

Poznámka: S ohľadom na schnutie lepidla neodporúčame aplikovať tapety na miesta s nízkou             
vlhkosťou vzduchu či teplotou pod 10°C. Optimálna teplota pre proces tapetovania a schnutia je              
medzi 18 - 21°C. 

 
 
 
Aplikácia vliesových tapiet 
 
1. Pomocou vodováhy a pravítka na vybranej stene označte v rozostupe každých 50 cm rovné 

zvislé čiary, ku ktorým priložíte okraje tapety.  
2. Pokiaľ ste si pre aplikáciu tapety vybrali stenu s oknom, odporúčame začať lepiť tapetu od okna.  
3. Naneste lepidlo na stenu v mieste určenom na prvú časť tapety. Roztrite tenkú, súvislú vrstvu 

mierne za okraj naznačenej vodiacej čiary. Nenanášajte lepidlo na tapetu.  
4. Vezmite prvú časť tapety. Uistite sa, že máte správny diel otočený v požadovanom smere. 

Opatrne rozložte rolku tak, aby ste predišli znečisteniu povrchu tapety. 
5. Priložte vrchnú časť tapety k stene pokrytej lepidlom a pomaly pritláčajte celý diel v smere zhora 

nadol.  
6. Skontrolujte, či je prvý diel zarovnaný oproti vodiacej čiare. Pokiaľ nie je, jemne ho posuňte do 

správnej pozície.  
7. Pomocou štetca opatrne vyhlaďte povrch tapety, odstráňte nerovnosti a vzduchové bubliny. 

Použite krúživé pohyby v smere od stredu dielu do bokov. Začnite na vrchnej časti.  
8. Rovnaký postup zopakujte aj pri ostatných častiach tapety. Dbajte na to, aby okraje tapiet na 

seba súvisle nadväzovali. 
9. Prebytočné lepidlo možno odstrániť navlhčenou mäkkou špongiou alebo handričkou. Pri utieraní 

buďte opatrní, aby ste nepoškodili povrch tapety. 
10. Po aplikovaní a vyhladení tapety odrežte všetky nadbytočné časti vrátane bielych hrán pomocou 

čistého ostrého noža. Použitím tupého noža môžete poškodiť tapetu. 



Po aplikácii tapety 
 

1. Znovu skontrolujte úplné priľnutie tapety na stenu ako aj jej zarovnanie a správnu nadväznosť 
vzoru. Odporúčaná vzdialenosť pre vizuálnu kontrolu je 1-2 metre. Bezprostredne po nalepení 
tapety je ešte možné ju mierne posunúť do správnej polohy.  

2. Pomocou maliarskeho valčeka vyhlaďte posledné nerovnosti. Pod tapetou môžu zostať drobné 
vzduchové bublinky, ktoré nebude možné odstrániť- tieto by sa však mali za 1-3 dni úplne vstrebať.  

3. Nezabudnite v miestnosti zabezpečiť cirkuláciu vzduchu a teplotu vyššiu ako 10°C.  
4. Nesnažte sa urýchliť proces schnutia použitím akýchkoľvek ohrievačov a podobných zariadení. 

Vyhnite sa intenzívnemu kúreniu v miestnosti.  
 


