
NÁVOD NA LEPENÍ FOTOTAPET A TAPET

Všeobecná pravidla, základní postup platný pro všechny druhy

 - Doporučujeme, aby jste fototapety a tapety lepily minimálně s manželkou, přítelkyní, 
kamarádem, kamarádkou............................., členy rodiny starší 100 let vynechejte

 - Předem si vše řádně promyslete a naplánujte si dostatek času na realizaci

 - Na staré, křivé vlhké stěny s opadávající nebo lehce sloupatelnou omítkou 
doporučujeme tapety NELEPIT, ušetříte si zbytečnou námahu a peníze

 - Vybereme prostor pro umístění fototapety a ujistěte se, že rozměrově odpovídá.

 - Doporučujeme část plochy (cca. 50 x 50 cm) na kterou předpokládáte nalepení 
tapety, namočit vodou (mokrou houbou, štětcem). Pokud se začne stará omítka loupat 
nebo drolit,  je zapotřebí špachtlí (za mokra) starou malbu seškrábat, rýhy opravit sádrou, 
popřípadě při větším poškození omítky celou stěnu plošně opravit.

 - V případě, že jste v předcházejících letech při malování Vašich stěn použily kvalitní 
interiérové barvy, dodrželi aspoň základní pravidla pro malování stěn, omítka se Vám 
neloupe, ani nedrolí, postačuje celou plochu lehce setřít vlhkým hadrem (houbou), tak 
aby podklad byl zbaven prachu, případných nečistot. Místa kolem vypínačů, dveří, krbů, 
kamen, 10 let starou malbu ........... otřete mýdlovou vodou pro odstranění mastnoty.

 - Staré tapety je zapotřebí důkladně odstranit, podklad ošetřit a poškozenou omítku 
opravit

 - Pokud je součástí prostoru kam budete tapetu umísťovat elektrický vypínač, zásuvka 
…..., doporučujeme oddělat kryt (vypnou jistič příslušného vypínače, zásuvky). Po 
nalepení v tapetě vyříznete pouze minimální potřebný otvor a po přidělání krytu budou 
hrany výřezu schovány pod krytem 

 - Přípravu podkladu se nesnažte uspěchat, odměnou Vám pak bude profesionální 
výsledek a perfektně vypadající dekorace

 - Jednotlivé typy tapet mají své specifické požadavky na přípravu podkladu a 
aplikaci. Najdete je v popisu u jednotlivých druhů tapet.

http://www.pokojovadekorace.cz/


Fototapety - Tapety s pernamentnim lepidlem (samolepicí fototapety)
 
 - S-Profi-100
 - S-Profi-100+Sm
 - S-Profi-100+3D

 - Dodržujte všeobecná pravidla pro lepení tapet a přípravu plochy

 - Pokud jste při přípravě podkladní plochy použili sádru nebo jiný materiál na vyplnění 
(srovnání) nerovností, nechte plochu cca 12 – 24 hodin vyschnout. Záleží na velikosti 
oprav a vlhkosti (stěny, vzduchu) 

 - Pokud bude fototapeta umístěna pouze na části stěny, můžete celou stěnu nově 
vymalovat a až poté tapetu nalepit. V tomto případě taktéž dodržte dobu pro vyschnutí 
podkladu 

 - Na takto připravený povrch přesně rozměříme a zakreslíme (obyčejnou tužkou) body pro 
umístění tapety. 

 - Při rozměřování neberte jako (dogma) vzdálenost od rohu, stropu podlahy........ 
Zedník často dělá chyby. Rozměřte pár bodů a koukněte na ně z větší vzdálenosti, jestli 
náhodou to celé někam neuhýbá. Podstatná je rovnoběžnost s nejbližší hranou.

 - Při sestavování motivu fototapety z více pruhů nezapomeňte, že výsledný rozměr 
nebude součtem šířky pruhů. Jednotlivé pruhy jsou přes sebe přesazeny. Přesná 
rozměrová specifikace je součástí dodávky 

 - Pokud je výsledný obraz složen z více kusů, obzvláště pečlivě rozměříme 1. pruh. 
Zde si naznačíme jak umístění horního rohu, tak spodního. Od tohoto základního 
pruhu se Vám bude odvíjet přesnost celé sestavy.

 - Podkladní papír stáhneme z horní hrany v délce cca 20 cm, ohneme a takto 
nachystaný pruh fototapety přesně umístíme do požadované polohy (na značky). 
Lehce přitlačíme odlepenou část ke stěně, tak aby Vám pruh tapety zůstal volně viset.
Poté ještě zkontrolujeme správnost usazení vůči vedlejšímu pruhu nebo značkám    
(nahoře i dole). Pokud vše souhlasí, začněte opatrně stahovat podkladní papír a lehce 
přitlačujte (houbou) tapetu ke stěně. (PŘESAH SPOJE NEPŘITLAČUJTE) Neustále 
kontrolujte, že Vám pruh nikam neuhýbá. Přitlačujte v této fázi pouze lehce od středu do 
stran. Tapetu je možné případně ještě oddělat a posunout. Po stažení podkladního papíru 
opět zkontrolujte správné umístění a teprve potom co je usazení v pořádku přitlačte tapetu 
v celé ploše.

 - Pokud není tento typ fototapety opatřen laminovací fólií, doporučujeme houbu vždy 
pouze přitlačit - (nešoupat houbou po vytištěném motivu). V případě hrubé podkladní 
vrstvy by mohlo dojít k roztržení tapety nebo poškození tisku)

 - Když Vám při sestavování více pruhů nebudou souhlasit horní nebo spodní rohy 
vedlejšího pruhu, nezoufejte, podstatné je, aby byl správně sestaven motiv (obraz). Horní 
a spodní hranu pak můžete seříznout, popřípadě použít ukončovací pásku, najdete v 
našem e-shopu



- Až budete mít nalepeny všechny pruhy, výrobce těchto materiálů doporučuje 
postupně nahřívat celou tapetu (fénem na vlasy) z důvodu iniciace lepidla. Materiál 
po zahřátí dokonale přilne k podkladu. Při nahřívání opět přitlačujte houbou

Potřebné nářadí
 - Metr, tužka, pravítko, papír na poznámky
 - Mycí houba pro přitlačení
 - Něco na stoupnutí, pokud bude horní hrana výš než 180 cm
 - Fen na nahřátí nalepené fototapety pro aktivaci lepidla (viz. popis jednotlivých materiálů)  

Doporučení
 - Před započetím přípravný prací si udělejte kolem stěny dostatečný prostor
 - Určete si místo pro případné odložení celého pruhu tapety
 - Podkladní papír nesundávejte z celého pruhu
 - Tapety lepte za denního světla
 - Udržujte pořádek


