
 

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU 
                   
                   
 

  Výrobek: Vliesová tapeta  

 
 
Popis a použití výrobku 

Vliesová tapeta pro dekoraci interiérů. Vhodná pro vnitřní prostory bez vysoké vlhkosti vzduchu. 

 

Typ tapety: vliesová 
Rozměr: 0,53x10,05 m 
Pokrytí: 5,3265 m2  
 

 
Vlastnosti 
 
Vliesové tapety se oproti papírovým tapetám vyznačují svou odolností proti oděru a rozměrovou stálostí. 
Dobrá prodyšnost tapet rovněž zabraňuje vzniku plísní. 

 
Lepí se takzvaně za sucha, což znamená, že lepidlo je aplikováno přímo na stěnu. 
Doporučujeme použít lepidlo PUFAS EURO 3000 Special Vlies, případně jiné, určené 
pro lepení vliesových tapet. 
 
 
Naše vliesové tapety jsou vysoce omyvatelné. Jsou vhodné dokonce i do prostředí jako je 
kuchyně, jídelna či toaleta. Běžné ušpinění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem 
a hadříkem či měkkou houbou. Nedoporučujeme ovšem použití ve velmi vlhkém 
prostředí jako je koupelna. 

 
 
Díky vysoce kvalitnímu tisku jsou tapety světlostálé a proto je možné je použít ve slunných 
místnostech. 
 
 
 
Tapety lze za sucha odstranit beze zbytku. Nedochází při tom k trhání a není nutné použít 
žádná rozpouštědla. Výměna tapet je proto velmi jednoduchá. 
 
 

 
 
Návod na lepení 
 
1) Nejdříve zkontrolujte, že všechny role mají stejnou výrobní šarži. Jde o 3místné číslo vytištěné 

výrobcem na etiketě. Na jednu stěnu doporučujeme lepit pouze tapety se stejnou šarží. Barevné 
odchylky mezi šaržemi není možné zcela vyloučit. Tapety rozložte a zkontrolujte kvalitu a vzor. 
Po nalepení již nelze tapety reklamovat. 



2) Povrch pro lepení tapet musí být suchý, hladký, čistý a stejnobarevný. Výrazné barevné odstíny 
v podkladu by mohly skrz tapety prosvítat. Ideální je bílý podklad. Doporučujeme podklad 
penetrovat. Díky penetraci dojde ke sjednocení savosti a zpevnění povrchů.  
 

3) Pro lepení použijte lepidlo vhodné pro vliesové tapety, které se aplikuje přímo na stěnu. Postupujte 
dle návodu výrobce lepidla. Doporučujeme použít lepidlo PUFAS EURO 3000 Special Vlies. 
 

4) Pro přesné tapetování zarovnejte první pás pomocí vodováhy či olovnice a nakreslete na zeď vodicí 
čáry. První pás ustřihněte podle výšky stěny s přesahem cca 5 cm na obou koncích. Jestliže má 
tapeta raport (opakování vzoru), položte ustřižený pás tapety na zem lícem nahoru, vedle něho 
ve směru lepení přiložte pokračující roli tapety, sesaďte vzor a označte si začátek druhého pásu 
tapety. Počítejte opět s přesahem cca 5 cm. 
 

5) K vodicí čáře odshora dolů přitlačujte první pás tapety. Ihned po nalepení tapetu vyhlaďte válečkem 
nebo tapetovacím kartáčem. Vyhlazujte odshora dolů a od středu tapety ke krajům. Přebytečné 
lepidlo ihned odstraňte čistým vlhkým hadříkem. Před nalepením druhého pásu si opět označte 
začátek třetího atd. Pásy lepte na sraz – těsně k sobě. Nepřekrývejte přes sebe. 
 

6) Tapetu nechte schnout pomalu a rovnoměrně při běžné teplotě. Nepřitápějte ani příliš nevětrejte.  
 
V případě nerovného nalepení můžete tapetu snadno odstranit a pokus opakovat.  
 
 
Odstraňování tapet 

Nožem opatrně odchlípněte horní roh tapety a rovnoměrným tahem tapetu postupně stáhněte. 
 
Tapetování rohů 

U tapetování vnitřních rohů přiložte pás tapety tak, aby přečníval o cca 2 cm přes vnitřní roh. Přesah 
přitlačte opatrně do rohu a okolo rohu tak, aby přiléhal bez zvlnění. Další pás přiložte, tak, aby co nejvíce 
lícoval v rohu. Nový pás tedy zakryje přesah tapety. U tapet se vzorem zohledněte návaznost vzoru. 
U vnějších rohů postupujte podobným způsobem. Nechejte tapetu také zde překrývat, aby spoj později 
nepraskl. 
 
Tapetování výklenků oken a dveří 

Tapetu nastříhejte přibližně podle tvaru okna či dveří s tří centimetrovým přesahem. Po nalepení 
na stěnu, vyznačte hranu mezi stěnou a rámem (oblou stranou nůžek) a podle ní roh přesně zastřihněte 
nebo zařízněte pomocí zalamovacího nože. Pak opět dolaďte válečkem nebo kartáčem, vždy směrem 
od středu k rámu nebo jinému otvoru. Tapetujte vždy pouze z jedné strany oken či dveří, aby se dosáhlo 
napojení vzoru. 
 
 
Tipy 

Tapety lepte ve směru od okna nebo jiného zdroje světla, aby spoje nevytvářely stíny. 
 
Lepíte-li tapety okolo vypínačů a zásuvek, ujistěte se, že jsou elektrické obvody vypnuty a poté odstraňte 
kryty. Pás tapety přelepte přes odkryté vypínače (zásuvky) a do kříže prořízněte. Po zaschnutí vyřízněte 
část tapety zasahující do elektrického zařízení a namontujte kryty.  
 
Před lepením tapet odmontujte podlahové lišty. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 725 307 971 nebo 
na emailové adrese info@alfistyle.cz. 
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