
VLIESOVÉ TAPETY

Milý zákazník, ďakujeme za objednávku tapety v našom e-shope. Tapety vyrábame s láskou a našim
cieľom je priniesť radosť a svieži vánok v podobe novej bytovej dekorácie až k vám domov.

Tapety tlačíme na vlies s hladkou štruktúrou, s gramážou až 170 g/m2. Vďaka modernej technológii
UV-led atramentovej tlače sa tapety môžu pýšiť vynikajúcou povrchovou odolnosťou a stálosťou
farieb. Technika tlače navyše šetrí životné prostredie, produkt je zdraviu nezávadný a vhodný do
každej izby.

NÁVOD NA LEPENIE TAPIET

Prinášame vám návod na lepenie vliesovej tapety, ktorý bude skvelým pomocníkom pri samotnom
aplikovaní.

1. Skôr než začnete, uistite sa, že je miesto, kde chcete nalepiť tapetu pevné, hladké a suché.
Čím lepšie upravíte podklad, tým lepší bude celkový výsledok. Pokojne použite aj penetračný
náter.

2. 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.

3. Pripravte si lepidlo. U nás dostanete lepidlo k tapete zadarmo. Lepidlo (100g) zmiešajte v
správnom pomere so studenou vodou (2l) a nechajte odstáť. Pre lepidlo, ktoré dostanete k
tapete platí teda pomer 100g lepidla/2l studenej vody.

4. Pomocou vodováhy a pravítka na vybranej stene označte v rozostupe každých 75 cm rovné
zvislé čiary, ku ktorým priložíte okraje tapety. Pokojne si v hornej a dolnej časti nechajte
presah asi 5 cm. Presahom myslíme prebytočný materiál mimo hlavnú plochu, ktorú chcete
tapetovať. Tento zvyšný vlies neskôr orežete nožom. Pokiaľ ste si pre aplikáciu tapety vybrali
stenu s oknom, lepte tapetu od okna.

5. 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.

6. Vezmite prvú časť tapety, uistite sa, že máte v ruke správny diel. Opatrne rozložte rolku tak,
aby ste predišli znečisteniu povrchu tapety. Priložte vrchnú časť tapety k stene pokrytej
lepidlom a pomaly pritláčajte celý diel v smere zhora nadol. Prácu vám uľahčí náradie na
tapetovanie. Jednotlivé pásy neprekrývajte, ukladajte ich vedľa seba. Skontrolujte, či je prvý
diel zarovnaný oproti vodiacej čiare. Pokiaľ nie je, jemne ho posuňte do správnej pozície.

7. Vytlačené lepidlo ihneď opatrne utrite navlhčenou špongiou alebo hubkou. Pomocou štetca
vyhlaďte povrch tapety, odstráňte nerovnosti a vzduchové bubliny. Použite krúživé pohyby v
smere od stredu dielu do bokov. Začnite na vrchnej časti.

8. Presahujúce okraje nalepenej tapety na stene orežte nožom pomocou pravítka. Aj malý detail
prispeje k dokonalému výsledku. Rovnaký postup zopakujte aj pri ostatných častiach.

Páči sa vám tapeta? Poteší nás vaša spätná väzba.


