NÁVOD NA LEPENÍ FOTOTAPET
Materiál a nářadí na lepení fototapet:
1. lepidlo na papírové foto tapety,
2. štětec na lepidlo,
3. váleček na tapetování,
4. nádoba na přípravu lepidla,
5. řezák nebo nůž na papír,
6. tužka, pravítko, odměrka.
Doporučujeme aby fototapety lepily minimálně dvě osoby.
Příprava podkladu (stěny) pro tapetování:
1. Stěny je třeba zbavit nerovností. Nedoporučujeme lepit tapetu na hrubozrnné omítky. Stěna
musí být hladká a rovná.
2. Sádrokartonové stěny nebo stěny, které jsou pokryty sádrovou omítkou, či jiné savé
povrchy ošetříme tak, abychom je zbavili pórů, které by vsákli lepidlo do sebe a tím zabránili
důkladnému přilepení tapety na zeď.
3. Stěny, které jsou malované vyčistíme malířským mýdlem a to směrem zdola na hor.
Následně přetřeme stěny brusným papírem, a tím docílíme lepší nanesení lepidla.
4. Na stěny, které již tapetované byly použijeme prostředky na odstranění fototapet. Následně
pomocí houbičky nebo štětky tapetu navlhčíme. Přibližně 15 minut po navlhčení
odstraňujeme tapetu pomocí špachtle. Zpravidla začínáme směrem od hora dolů.
5. V případě pokud fototapety nalepujeme přes vypínače nebo zástrčky, je nutné vypnout
elektrický proud a následně demontovat vypínače a přelepit jejich izolační páskou. Po
nalepení tapety vyřízneme potřebný otvor.
6. Povrch před nalepením fototapety musí být čistý, suchý, adhezní, hladký bez nerovností,
bez prachu a zbytků barev.
7. Přípravu podkladu je třeba provést minimálně 24 hodin před zahájením samotného lepení
fototapety.

Příprava pro tapetování:
1. Při nanášení lepidla na tapetu je třeba si vytvořit dostatečný prostor na stole nebo na
podlaze.
2. Před samotným lepením foto tapety rozvineme všechny části tapety, abychom zjistili zda
nemají nějaké chyby nebo deformace. Důležité je posoudit zda je správný motiv, rozměr,
správná barevnost, zda byly dodány všechny části fototapety. Pokud je tapeta z více částí, je
třeba zkontrolovat zda na sebe navazují a zda jsou stejné barevnosti.
3. Lepidlo na fototapety je nezbytné připravit tak, jak je uvedeno v návodu určeným
výrobcem.

Tapetování:
1. Na začátku si vybereme místo, na které budeme lepit fototapetu. V případě pokud
fototapeta obsahuje bílý bezpečnostní okraj, je třeba jej před aplikací na stěnu
odstřihnout.Pravítkem a tužkou si na stěnu nastíníme linie okrajů fototapety.
2. Lepidlo na tapetu naneseme štětkou nebo válečkem na nepotištěnou část, přičemž zbytečně
dlouho neprocházíme lepidlem přes fototapetu. Dodržujeme při tom stejný čas (zpravidla
max. 1 minutu) na vsáknutí lepidla na fototapetu.
! POZOR! Nanášíme pouze jednu vrstvu lepidla na danou plochu fototapety.
3. Fototapetu natřenou lepidlem opatrně sejmeme natřenými stranami dovnitř na střed tak aby
celá natřena plocha lepidlem byla zakryta a tím bylo zabráněno kontaktu se vzduchem čímž se
zabrání rychlému vyschnutí naneseného lepidla.
4. Při složení fototapety postupujeme opatrně, tak abychom nevytvořili záhyby, které by pak
po nalepení bylo vidět. Ohnuté části tedy nezarovnávame, ale necháme je ohnuté volně.
Stejně dáváme pozor, abychom neohnuli rohy fototapety. Vždy je třeba mít na mysli, že
fototapeta je papírová.
5. První kus fototapety přiložíme přesně na označenou linii. Věnujeme tomu zvýšenou
pozornost, protože na tom závisí celkové nalepení fototapety. Rukama jemně přitlačíme
fototapetu do tehdy dokud se začne vkládat na stěnu.
6. Následně válečkem přetírame fototapetu směrem od shora dolů, a ze středu ven. Dáváme
při tom pozor aby nevznikaly vzduchové bubliny, a zároveň aby ??lepidlo vsáklo
rovnoměrně. Mohou se objevit i menší vzduchové bublinky, které nelze odstranit válečkem.
Ty by však měly zmizet po zaschnutí lepidla.
7. Při fototapete z více částí postupujeme tak, že jednotlivé části lepíme těsně vedle sebe.
Přičemž dbáme nato, aby vzory navzájem na sebe navazovaly. Pomocí hadříku jemně
odstraníme zbytky lepidla.

8. ! POZOR! Důležité. Jelikož se jedná o papírovou fototapetu, třeba s ní nanejvýš opatrně
zacházet. Nenatahovat ji, aby se neprederavila nebo neroztrhla, nemačkáme ji nebo jinak ji
nepoškodit neodborným nebo nepozorným použitím.
9. Části fototapety, které vyčnívají odstraníme za pomoci pravítka a řezáku či nože na papír.
Nejčastější chyby, které mohou nastat:
Pokud necháme lepidlo působit na fototapety krátce, mohou vzniknout větší vzduchové
bubliny.
Pokud lepidlo působilo příliš dlouho nebo bylo použito nevhodně mohou se tapety v rukou
rozcházet.
Nedostatečná kontrola fototapety po doručení zboží.
Důležité UPOZORNĚNÍ pro případ reklamace:
Po doručení je třeba zkontrolovat zda:
- Je dostatečná metráž pro plochu, na kterou chci fototapetu použít. Teprve potom fototapetu
vybalte z role.
- Byl doručen správný vzor, ??rozměr či barevnost.
- Byly doručeny všechny části fototapety, a zda jednotlivé části na sebe navazují, pokud se
jedná o tapetu z více částí.
- Není fototapeta po rozbalení roztržena nebo pokrčená či jinak poškozená.
Reklamovat lze pouze celé role fototapety v původním obalu. Obal si uschovejte a
nepoškoďte.
Reklamace se nevztahuje na fototapety, které již byly použity (nanesení lepidla, nalepení na
stěnu a podobně).
Za případné škody, které by nastaly při použití tapety neodpovídáme.
Při lepení fototapety je třeba dodržet stanovený pracovní postup a vhodné lepidlo pro
fototapety.

