
NÁVOD: JAK LEPIT TAPETY? 
 

 
 
 

Budete potřebovat: 
 

1. Lepidlo na tapety 
2. 1 litr studené vody 
3. Nádobu na přípravu lepidla 
4. Tužku a papírovou (malířskou) pásku 
5. Nůžky 
6. Měřicí pomůcky (pravítko, metr ...) 
7. Vodováhu 
8. Štětec na lepidlo 
9. Štětec na tapetování 
10. Nožík 
11. Měkkou houbu nebo hadřík 

 
 
 
 
 
 
 
 

Než začnete:  
 

1. Připravte stěnu určenou na tapetování. 
Povrch by měl být čistý, suchý a 
odmaštěný. 

2. Rozřízněte rolku tapety podél 
tečkované čáry. 

3. Rozložte si jednotlivé části tapety v 
správném pořadí. Zkontrolujte, zda 
okraje na sebe správně navazují a zda 
není porušen vzor. Pokud spatříte 
vady, neváhejte nás kontaktovat- 
chybnou rolku Vám vyměníme. 

4. Připravte lepidlo. Pokud použijete 
tapetovací lepidlo z naší doplňkové 
nabídky, obsah jednoho sáčku (50g) 
smíchejte s litrem studené vody a 
nechte 15 minut odstát. Následně 
lepidlo znovu promíchejte a můžete 
začít aplikaci. 

 
Poznámka: S ohledem na schnutí lepidla nedoporučujeme aplikovat tapety na místa s 
nízkou vlhkostí vzduchu či teplotou pod 10 °C. Optimální teplota pro proces tapetování a 
schnutí je mezi 18 - 21 ° C. 
 
Aplikace vliesových tapet :  
 

1. Pomocí vodováhy a pravítka na vybrané stěně označte v rozestupu každých 50 cm 
rovné svislé čáry, ke kterým přiložíte okraje tapety. 

2. Pokud jste si pro aplikaci tapety vybrali stěnu s oknem, doporučujeme začít lepit 
tapetu od okna. 

3. Naneste lepidlo na stěnu v místě určeném na první část tapety. Rozetřete tenkou, 
souvislou vrstvu mírně za okraj naznačené vodicí čáry. Nenanášejte lepidlo na 
tapetu. 

4. Vezměte první část tapety. Ujistěte se, že máte správný díl otočen v požadovaném 
směru. Opatrně rozložte rolku tak, abyste předešli znečištění povrchu tapety. 

5. Přiložte vrchní část tapety ke stěně pokryté lepidlem a pomalu přitlačujte celý díl ve 
směru shora dolů. 

6. Zkontrolujte, zda je první díl zarovnán oproti vodicí čáře. Pokud není, jemně ho 
posuňte do správné pozice. Pomocí štětce opatrně vyhlaďte povrch tapety, odstraňte 
nerovnosti a vzduchové bubliny. 



7. Použijte krouživé pohyby ve směru od středu dílu do boků. Začněte na vrchní části. 
8. Stejný postup opakujte i u ostatních částech tapety. Dbejte na to, aby okraje tapet na 

sebe souvisle navazovaly. 
9. Přebytečné lepidlo lze odstranit navlhčenou měkkou houbou nebo hadříkem. při 

utírání buďte opatrní, abyste nepoškodili povrch tapety. 
10. Po aplikování a vyhlazení tapety odřízněte všechny nadbytečné části včetně bílých 

hran pomocí čistého ostrého nože. Použitím tupého nože můžete poškodit tapetu. 
 

Po aplikaci tapety 
 

1. Znovu zkontrolujte úplné přilnutí tapety na zeď jako její zarovnání a správnou 
návaznost vzoru. Doporučená vzdálenost pro vizuální kontrolu je 1-2 metry. 
Bezprostředně po nalepení tapety je ještě možné ji mírně posunout do správné 
polohy. 

2. Pomocí malířského válečku vyhlaďte poslední nerovnosti. Pod tapetou mohou zůstat 
drobné vzduchové bublinky, které nebude možné odstrániť- tyto by však měly za 1-3 
dny zcela vstřebat.  

3. Nezapomeňte v místnosti zajistit cirkulaci vzduchu a teplotu vyšší než 10 ° C. 
4. Nesnažte se urychlit proces schnutí použitím jakýchkoliv ohřívačů a podobných 

zařízení. Vyhněte se intenzivnímu topení v místnosti. 
 


