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Lepenie
papierových tapiet

Na čo by si nemal zabudnúť:Výpočet spotreby tapiet

Tabuľka symbolov

Videonávody teraz 
online na 
hornbach.sk/videonavody

HORNBACH 
projektové návody

S našimi projektmi porastieš. 
Ty máš pracovné odhodlanie, 
my odbornosť na 
www.hornbach.sk/videonavody

 Zalamovací nôž
  Prítlačný gumový valček alebo 
mäkká tapetovacia kefa

  Tapetovacia štetka alebo  
valček na lepidlo

 Vedro
 Dvojitý rebrík
  Pracovná doska (stôl) alebo  
aspoň podložka na rezanie

 Kuchynský budík
 Mäkká handra
 Nádoba a miešadlo na lepidlo
 Značkovacia šnúra

Materiál:
 Tapeta vo vhodnom množstve
 Lepidlo na tapety
 Zakrývacia páska
 Reparačná páska
 Izolačná penetrácia

Náradie:
 Obyčajná ceruzka
 Dlhé pravítko
 Zvinovací meter
 Olovnica
 Vodováha
 Nožnice

•  Papierové tapety sú vhodné do všetkých interiérov, nehodia sa však 
do vlhkého prostredia. Vlhkosť steny overíš ľahko. Prilep na stenu 
lepiacou páskou igelitovú fóliu na 24 hodín a nesmie sa orosiť.  
Ak áno, zvoľ iný typ tapety.

•  Skontroluj vzor a  farebnosť tapety. Ak je prvá rola tapety v poriadku, vykonaj  
tzv. „vejárový test“ - rozbaľ viac rolí, z každej odmotaj cca 2 metre, čiastočne ich 
prelož cez seba a skontroluj, či sú vzor a farebnosť všetkých tapiet rovnaké.

•  Na lepidle nešetri, dodržiavaj návod na použitie uvedený na etikete, lepidlo je 
základ úspechu.

•  Na tapetovanie vonkajších rohov dobre poslúžia tapetovacie rohové lišty.  
Používajú sa ako ochrana hrán, lepia sa pred tapetovaním a preťahujú sa stierkou.

Pozor!
•  Nikdy nepočítaj spotrebu na m² tak ako pri maľovaní.
• Tapetové pásy vždy striháme o 6 cm dlhšie, než je výška steny.
•  Ak má miestnosť výklenky, šikmé steny alebo arkiere, musia sa také detaily  

do výpočtu dodatočne zahrnúť. Plochy okien a dverí sa neodpočítavajú, ale pripočítavajú.

Výpočet spotreby tapiet ovplyvňuje rozmer či obvod miestnosti alebo steny a typ tapiet, 
teda či sú so vzorom alebo nie. Je nevyhnutné sledovať etiketu na tapete, pretože tá 
obsahuje symboly so základnými vlastnosťami kúpenej tapety a spôsob napájania pruhov.

Tipy

vodoodolná* omývateľná vysoko omývateľná odolná  
proti oderu

vysoko odolná  
proti oderu

dostatočne
stálofarebná

uspokojivo
stálofarebná

dobre
stálofarebná

veľmi dobre
stálofarebná

vysoko
stálofarebná

lepidlo sa nanáša  
na tapetu

lepidlo sa nanáša 
na stenu

bezo zvyšku 
odstrániteľná za sucha

štiepiteľná odstrániteľná  
za mokra

*v okamihu 
spracovania

**raport uvádzaj v cm 
(napr. 50)

bez napojenia vzoru vodorovné napojenie** presadenie vzoru** prevrátené lepenie

Euroroly
Najčastejšie sú tzv. euroroly s rozmermi 
10,05 m (dĺžka) a 0,53 m (šírka). Jedna 
rola vystačí na cca 5 m² steny alebo stro-
pu. Spotrebu materiálu si výpočítaj podľa 
tohto vzorca:
obvod x výška miestnosti : 5 = počet eurorolí

Sklovláknité tapety
Sú zhodnotené použitím skleného vlákna, 
takže sú odolnejšie než bežné papierové 
modely, majú tiež šírku 0,53 m, ale dĺžku  
33 m alebo 25 m. Rola s  dĺžkou 33 m 
vystačí na cca  17 m², 25-metrová rola na 
cca 13 m². Tu platia vzorce:
obvod x výška miestnosti : 17 = 
počet rolí sklovláknitej tapety s  dĺžkou 33 m, 
obvod x výška miestnosti : 13 = počet  
rolí sklovláknitej tapety s dĺžkou 25 m

Počet 
eurorolí

Dĺžka steny 
v m

Výška steny 
v m

5 10 2,25
7 15 2,25
9 20 2,25

12 25 2,25
6 10 2,50
8 15 2,50

10 20 2,50
12 25 2,50
6 10 2,75
8 15 2,75

11 20 2,75
14 25 2,75
6 10 3,00
9 15 3,00

12 20 3,00
15 25 3,00
7 10 3,25

10 15 3,25
13 20 3,25
16 25 3,25

Ako lepiť papierové tapety >
Návod

Meradlo náročnosti lepenia papierových tapiet

nízka vysoká
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

2. krok
Po odstránení starých tapiet je potrebné 
upraviť plochu steny. Musí byť suchá, hlad-
ká, nosná a zároveň nasiakavá. Škvrny od 
vody a hrdze na stene pretri pred tapetova-
ním izolačnou penetráciou, aby neskôr cez 
tapetu nepresvitali.

3. krok
Diery a praskliny zaplň plniacou hmotou  
a povrch uhlaď. Na malé plochy je vhodná 
aj opravná stierka. Náter steny penetrá-
ciou pred tapetovaním uľahčuje neskoršie 
odstraňovanie papierových aj sklovlákni-
tých tapiet.

1. krok
Strop tapetuj ako prvý a rovnako ako 
neskôr steny pozdĺžne v smere dopadu 
svetla. Označ si prvý pruh 50 cm od steny. 
Najlepšie to ide značkovacou šnúrou, ktorú 
vo dvojici napneš pri strope a uvoľníš. Zisti 
dĺžky pruhov a nastrihaj ich s prídavkom  
6 cm. Potom rozmiešaj lepidlo na tapety  
a nechaj odstáť.

2. krok
Teraz rozviň rolu na tapetovacom stole a 
nastrihaj pruhy v potrebnej dĺžke s prídav-
kom 6 cm. Pruhy určené na strop nastrihaj 
radšej všetky naraz. Potom ich vejárovito 
rozlož na tapetovací stôl a prvý pruh kefou  
natri lepidlom. Pomocou tapetovacieho 
stroja ide tento pracovný krok samozrejme 
rýchlejšie a ľahšie.

4. krok
Tapety je najlepšie lepiť vo dvojici. Pruh 
tapety po častiach rozbaľuj, pritláčaj na 
strop tapetovacou kefou a uhlaď. Presah  
3 cm, s ktorým sa počítalo na všetkých hra-
nách so stenou, potom môžeš čisto odrezať 
pomocou fasádnej špachtle a odlamova-
cieho noža. Alternatívne si môžeš ozna-
čiť hranu ceruzkou a presah odstrihnúť 
nožnicami. Teraz nalep na strop postupne 
ďalšie pruhy. Linku stačí vyznačiť pri prvom  
pruhu. Pri všetkých ostatných slúži na  
orientáciu vždy predchádzajúci pruh.

5. krok
Jednotlivé pruhy lep vždy na doraz, nie cez 
seba. Ak je presah posledného pruhu na 
stenu príliš veľký, pristrihni tento pruh na 
potrebnú šírku s príslušným prídavkom  
a potom pruh nalep.

1. krok
Tapety lep v smere dopadu svetla. Postup 
pri tapetách bez vzoru: Najprv zmeraj 
okenné ostenie s presahom 3 cm. Túto hod-
notu odpočítaj od šírky roly a zostávajúcu 
vzdialenosť zakresli na okne, napr. vľavo.

2. krok
Pomocou vodováhy alebo olovnice si 
vyznač linku pre prvý pruh tapety. Lepidlo 
zamiešaj a nechaj odstáť. Natri lepidlom 
plochu pre prvý pruh tapety. Odstrihnutý 
pruh tapety prilož na stenu s presahom  
3 cm k stropu a roluj smerom nadol.  
Pruh vyrovnaj podľa linky.

4. krok
Nad oknom začni v strede a nalep vľavo a 
vpravo jeden alebo viac pruhov (podľa šír-
ky). V predĺžení hrany ostenia urob dvojitý 
rez na šve. Obidva pruhy tapety spolu pre-
rež odlamovacím nožom pozdĺž fasádnej 
stierky a príslušné presahy odstráň.

3. krok
Pri okennom ostení tapetu hore vodorov-
ne nastrihni nožnicami, aby ju bolo mož-
né preklopiť do ostenia a pritlačiť. Presah  
k oknu odstrihni. Na protiľahlej strane 
postupuj rovnako.

5. krok
Nad a pod parapetom musíš tapetu vodo-
rovne narezať. Priamo za vykurovacie 
teleso sa tapety nevylepujú. Ďalej tapetuj 
susedné steny na doraz.

1. krok
Staré tapety je potrebné zo steny úplne 
odstrániť. Najlepšie je navlhčiť ich teplou 
vodou, potom ich ľahko odstrániš špachtľou. 
Na navlhčenie môžeš použiť penetračnú 
kefu. Lepšie vsakovanie vody do tapetovej 
vrstvy zaisti perforáciou tapety ježkovým 
valčekom. Účinok namočenia sa ešte zlepší 
pomocou odstraňovača tapiet.

Príprava podkladu Tapetovanie stropov

3. krok
Natretú tapetu teraz zlož, aby lepidlo lep-
šie vsiaklo do papiera. Prelož konce pruhu  
z oboch strán k sebe tak, aby spoj vznikol 
v 2/3 k 1/3 dĺžky. Menšiu časť potom ešte 
raz prehni. Konečný čas zmäkčenia zistíš  
z údajov uvedených na príslušných tape-
tách. Pri natieraní niekoľkých pruhov lepi-
dlom musíš dbať na to, aby čas mäkčenia 
jednotlivých pruhov bol rovnaký.

Urob dvojitý 
rez na šve.

a

Tipy Tipy
•  Používaj vždy lepidlo vhodné pre danú tapetu. V zásade platí, že čím 

je tapeta ťažšia a nasiakavejšia, tým hustejšie lepidlo sa používa.  
Pri aplikácii lepidlo dôkladne premiešaj s vodou a dostatočne dlho 
nechaj odstáť, kým roztok nie je homogénny a transparentný.

•  Čerstvú omietku, sadrokartón a všetky nasiakavé podklady najprv opatri penetrá-
ciou, ktorá podklad dokonale zjednotí. Ak nasiakavý podklad nebude penetrovaný, 
dôjde k predčasnému vyschnutiu lepidla.

•  Čas na nasiaknutie papierových tapiet je odborníkmi stanovený na 4 minúty.  
Ak bude čas prevlhčenia dlhší než odporúčaný, tapeta sa môže natiahnuť. Preto si 
dopredu nachystaj max. 1-2 pásy. Používaj kuchynský budík.

•  Pri príprave podkladu pred lepením tapiet platí: Preč so všetkým, čo na stenách nemá 
čo robiť. Zanedbať prípravu podkladu pred tapetovaním nám neskôr môže priniesť 
nepekné problémy.

•  Je veľmi dôležité, aby mal povrch múrov dostatočnú pevnosť a aby udržal váhu tapiet. 
Ako to zistíš? Nalep na stenu cca 25cm pruh lepiacej pásky, uhlaď a rýchlo strhni. Ak 
priľnie na strane s lepidlom maľba, je nevyhnutné múry pred tapetovaním oškrabať.

•  Prípadné nerovnosti vytmeľ a  zbrús. Pri väčšom rozsahu nerovností steny rovno 
na celej ploche vystierkuj.

Klikni. Získaj informácie. 
A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nájdeš na

www.hornbach.sk
v sekcii „Projekty“.

Pri veľkom presahu 
posledného pruhu tapetu 
pred nalepením zastrihni

na potrebnú šírku.

50 cm

50 cm

2/3 1/3

Tapetovanie stien a miest okolo okna

Príklad :
Šírka tapety 53 cm
- ostenie 10 cm
- presah 3 cm
=	vzdialenosť	A	40	cm
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