
 

Návod na lepení vliesových tapet 

 
 
Materiál:  Norma DIN EN 234 stanovuje, že vliesové tapety na zeď jsou vyrobeny z buničitých a syntetických vláken, s vrchní 
tvarovanou strukturou, bez použití skelného vlákna (70 % viskóza, 30 % celulóza). 
 
Použití:  Vliesové tapety na zeď jsou vhodné pro veškeré podklady, stěny, zdi, stropy atd., opatřené všemi druhy vnitřních 
omítek, sádrokartonem, na betonové panely, podkladové tapety, dřevotřískové desky apod. Zvláště jsou vhodné na stěny s 
trhlinami v podkladu, stabilizují tlak na citlivé podklady (desky z měkkých vláken apod.). Dělí se na hotové s vrchní vinylovou 
omyvatelnou vrstvou a na přetíratelné GO-PRO. Povrch tapety na zeď GO-PRO je možné přetírat disperzními, akrylovými i 
latexovými barvami. Výhodou vliesové tapety z vláknité buničiny je dokonalá prodyšnost. 
 
Podklad:  Stěny místnosti pečlivě očistěte a upravte nerovnosti, např. vyrovnávací hmotou. Hmoty pro vyhlazování stěn, zdí: 
Doporučujeme použít Devoskit, lze zakopit v prodejně Aviscolor na Slovanské ulici v Plzni, kde Vám poskytnou i odborné 
poradenství. Metylan Surface Filler - jedná se o vysoce pružnou stěrkovou hmotu, která se používá pro interiér. Hmota je 
vhodná pro celoplošné vyhlazování. Stěrková hmota se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí, je přetíratelná barvou, nesmršťuje 
se, vhodná i pod tapety. Metylan Easy Surface Filler - jedná se ihned použitelnou, vysoce pružnou stěrkovou hmotu, která se 
používá pro interiér. Stěrková hmota je vhodná pro celoplošné vyhlazování. Navíc je déle zpracovatelná, a to až do 3 hodin. 
Hmota se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí, je dokonce přetíratelná barvou, vhodná pod tapety, nesmršťuje se. Staré tapety a 
vodou rozpustnou malbu odstraňte. Umakartová jádra a různé nátěry zdrsněte a dobře odmastěte. Pokud je podklad suchý a 
pevný, můžete přistoupit k lepení. Postup při kontrole vlhkosti - na stěnu připevněte lepicí páskou igelitovou fólii na dobu 24 
hod. - nesmí se orosit. Na mokré stěny tapety nelepte, pod tapetou se může vytvořit plíseň. V klasických panelákových 
koupelnách zvýšíte životnost tapety profesionálním nalepením. Na čerstvou omítku nebo stěrku naneste penetrační nátěr. 
Penetrace zpevňuje podklad, sjednocuje jeho savost, zvětšuje přilnavost následného nátěru. Způsob nanášení penetrace: 
pomocí válečku, stříkáním nebo pomocí štětky. Penetrace se může pochlubit vysokou přilnavostí, zlepšení přídržnosti 
následných nátěrů, snížení spotřeby dalších nátěrů. S penetrací je jednoduchá aplikace a její použití je univerzální. Penetraci 
podkladu můžete provést také lepidlem na lepení tapet, a to podle přiloženého návodu. 
 
Množství:  Počet rolí tapet je závislý na prostřihu tapety, který je uvedený na etiketě. Ke každému nalepenému pásu prostřih 
připočtěte. Spotřeba uvedená v tabulce je pouze orientační. 
 

Počet rolí při výšce stropu Obvod v 
metrech 2,1 - 2,35m 2,4 - 3,05m 3,1 - 4,0m 
6 3 4 5 

10 5 7 9 

12 6 8 11 

15 8 10 14 

18 9 12 17 

20 10 14 19 

24 12 16 23 

 
 
Lepidlo:  Na lepení je nutné použít speciální lepidlo na těžké vliesové tapety třídy extra nebo speciál. 
 
Náčiní:  tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, tapetovací přítlačný váleček, pryžový váleček nebo váleček 
z mechové gumy, měkký tapetářský kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci. 
 
Lepení: 
a) jak nařezat tapetu: délka pásu = výška místnosti + 5 cm přídavek nahoře a dole na zarovnání. V případě, že jsou tapety se 
vzorem (tzn., že je nutný prostřih), přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou 
(znakem ^), aby při lepení nedošlo k převrácení pásu tapety, pokud tak ovšem není uvedeno na etiketě. 
 
b) vlastní lepení: První pás lepíme od okna směrem ke dveřím. Předem si pomocí olovnice vyznačte svislou linii. Vliesové tapety 
na zeď lepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech je můžete přelepit přes sebe. Při lepení přes zásuvky a 
vypínače vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a pak vyřízněte. Při lepení okenních výklenků 
nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte. U radiátorů stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. 
Lepidlo nanášejte na stěnu nebo na tapetovaný podklad roztíracím válečkem. Suché pásy nařezané vliesové tapety sviňte 
lícem dovnitř, vzniklou roličku přiložte na lepidlem natřenou stěnu, tapetu odvíjejte a přitlačujte na stěnu gumovým válečkem. 
Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřízněte nožem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned 
pomocí čistého hadříku. Pokud chcete individuálně a zvlášť upravit stěnu bordurou, na vyschlou tapetu si pomocí tužky a 
pravítka označte místo, kde ji chcete nalepit. Pomocí speciálního nože a pravítka nařežte a potom ji odstraňte. Borduru vlepte 
do vyříznutého místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu disperzním lepidlem. 
 



c) nátěry: Po důkladném zaschnutí tapety na stěně je možné tapety přetírat nejlépe válečkem, a to jednou vrstvou. Jemnou 
strukturu lze přetřít 2-5krát, výraznější 7 a vícekrát. Vše záleží na tom, kolik má barva křídových přísad. 
Značky: Důležité je provést kontrolu šarží na etiketě vliesové tapety. Jinou šarži můžete použít jenom na jinou stěnu. U 
přetíratelných tapet  šarže není rozhodující. 
 
Kontrola p řed tapetováním:  Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety na zeď. Zjistěte si, zda vám zakoupená metráž 
tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až potom vybalte vliesové tapety na zeď z fólie. Porovnejte si barevnost 
vícerých rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role. 
 
 
Aktualizace 2.2.2011 
 
 
Atelier POINT, spol. s r.o.   IČ: 26403366    Tel.: +420 373 730 297 
Prokopova 238/21    DIČ: CZ26403366    Fax: +420 377 327 036 
301 00 Plzeň         E-mail: info@pointshop.cz 
 


