Návod na lepenie tapiet
(Vinylovo-vliesové tapety – laminované, umývateľné)

1. Príprava steny








odstráňte starú tapetu,
opravte všetky poškodenia steny – zasadrujte všetky diery, pukliny, odstráňte nerovnosti,
vyrovnajte a prebrúste stenu jemným brúsnym papierom, nepritláčajte príliš silno,
odstráňte prach zo steny,
stenu ošetrite hĺbkovým penetračným náterom najmenej 24 hodín pred lepením tapety, nie farbou
s penetráciou (základným náterom),
stena by mala byť jednofarebná, najlepšie biela, keďže nemôžeme zaručiť, že tapeta úplne prekryje
tmavé škvrny alebo rôznofarebné vzory,
tapety by ste nemali lepiť na steny, ktoré sú pokryté latexovou alebo penetrujúcou farbou
(základným náterom), inou tapetou a tiež nie na steny s nerovnosťami a steny, ktorých povrch sa
odlupuje.

2. Príprava tapety








skôr, než začnete, skontrolujte tapetu - ak nájdete nejaké výrobné chyby, bezodkladne to
oznámte predajcovi a tapetu vráťte,
odmerajte výšku steny,
pridajte 5-10 cm, aby ste neskôr, v prípade potreby, mali možnosť tapetu odrezať,
odrežte prvý pás tapety a položte ho na čistý rovný povrch, vzorom nadol,
pripavte lepidlo tak, ako to odporúča návod výrobcu lepidla, aby ste získali vhodné vlastnosti lepidla
– pre vinylové tapety na vliesovom základe odporúčame lepidlo Metylan Direct,
natrite rovnomernú vrstvu lepidla na stenu, použite napr. valček alebo plochý štetec
prípadne môžete natrieť lepidlom aj tapetu, aby ste zabezpečili lepšiu priľnavosť a ľahšiu
manipuláciu s tapetou pri nadväzovaní vzorov.

3. Lepenie tapiet











začnite od hlavného zdroja svetla, od okna, a pokračujte v lepení tak, aby ste skončili na diskrétnom
mieste, napr. za dverami,
priložte prvý pás tapety na stenu a pritlačte ho,
tapetu postupne uložte na stenu pomocou plstenej stierky, tapetárskej plastovej špachtle alebo
čistej handričky, ukladajte postupne pohybmi smerom dole a od stredu k okrajom tapety,
ak je tapeta nalepená správne, vyhlaďte celý pás, odstráňte vzduchové bubliny a prebytočné
lepidlo,
ak ostali nejaké malé bubliny lepidla, mala by ich stena absorbovať v priebehu troch dní od
tapetovania,
ak rohy alebo boky tapety nepriliehajú, pomocou malého štetca ich natrite lepidlom a prítlačným
valčekom pritlačte na stenu – môžete použiť špeciálne lepidlo na okraje tapiet,
na odstránenie prebytku tapety pri strope alebo pri podlahe použite ostrý nôž, čepeľ držte zvisle,
jemnou hubkou a čistou vodou opatrne odstráňte prípadné stopy lepidla,
priložte ďalší pás tapety na stenu tak, aby vzory dobre nadväzovali, pásy musia byť uložené tesne
vedľa seba (neobracajte pásy “hore nohami” a nenaťahujte ich násilím!),
tapety sú pokryté laminátom, ktorý im dodáva trvácnosť a umožňuje odstrániť bežné nečistoty odporúčame čistenie tapety mäkkou, jemne navlhčenou handričkou z mikrovlákna - nepoužívajte
kefy, tvrdé hubky ani čistiace prostriedky s alkoholom.
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