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Lepenie
vliesových tapiet

Na čo by si nemal zabudnúť:Vzorované tapety

Odstraňovanie vliesových tapiet

Meradlo náročnosti lepenia vliesovej tapety

nízka vysoká

Videonávody teraz 
online na 
hornbach.sk/videonavody

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

TIP: Zmeraj výšku miestnosti. 
Tapeta by mala byť o cca 5 cm 

dlhšia. Odrež či odstrihni prvý pruh tapety, 
ale zatiaľ ho nelep. Pred nalepením prvého 
pruhu tapety odporúčame najprv zostaviť 

Tapety možno bez problémov a bezo zvyšku 
ľahko zo steny stiahnuť. Ide to podstatne 
lepšie než pri papierových tapetách. Je to 
jedna z veľkých výhod týchto tapiet. 
Možno ich vymeniť bez dodatočných prác. 
Steny sú po odstránení týchto tapiet rovno 

Vliesové tapety sú plne umývateľné, vysoko odolné proti oteru a ich veľká priedušnosť 
zamedzuje vzniku plesní. Ľahko ich nalepíš aj strhneš. Pri lepení vliesových tapiet sa  
lepidlo nanáša len na stenu, odpadá natieranie a vlhčenie tapiet. Používaj špeciálne 
lepidlo, priprav ho podľa návodu na etikete.

Pri vzorovaných tapetách je na etikete okrem iných symbolov natlačený aj symbol  
tapetového vzoru. Symbol vysvetľuje, ako sa príslušný vzor spracováva.

aspoň 3 pruhy tapety na zemi a skontrolovať, 
či vzor nadväzuje. Prvý pruh tapety prilož  
k tapete odmotanej z roly, napoj vzor, presah 
z roly odrež a odrež druhý pruh. Rovnakým 
spôsobom odrež aj tretí pruh.

pripravené na nové tapetovanie. Vliesové 
tapety sa lepia priamo na stenu či strop. 
Pripravený podklad natri lepidlom a môžeš 
začať lepiť. Pri lepení na strop si musíš 
nastrihať jednotlivé pruhy. Na stenu možno 
lepiť tapetu aj priamo z roly.

 Striekačka na lepidlo
 Valček na lepidlo
 Rebrík alebo malé lešenie
 Valček na spoje a prítlačný valček
 Miešacia tyč / miešadlo
 Značkovacia šnúra
 Olovnica, špachtľa
 Skúšačka napätia
 Rozprašovač
 Tapetovacia kefa
 Tapetovacie nožnice
 Tapetovacia lišta
 Tapetovacie pravítko
 Tapetovacia / fasádna špachtľa
 Tapetovací stôl
 Teleskopické predĺženie
 Penetračná kefa
 Valček na základný náter
 Vodováha
 Skladací meter
 Tapetovací stroj (voliteľný)

Materiál:
 Tapety v zodpovedajúcom množstve
 Lepidlo na vliesové tapety
 Zakrývacia páska
 Krycia fólia a maliarsky vlies
 Izolačná penetrácia
 Reparačná stierka
 Odstraňovač tapiet
 Tapetovacia penetrácia
 Penetrácia (bez rozpúšťadiel)

Náradie:
 Ceruzka
 Odlamovací nôž
 Fasádna špachtľa / ručný zmeták
 Štetec na radiátory
 Ježkový valček
 Kartušová pištoľ
 Nádoba na lepidlo

Vzor bez napojenia

Z tapiet so vzorom bez napojenia sa strihajú 
jednotlivé pruhy bez ohľadu na posunutie 
vzoru. Pri týchto tapetách sú minimálne 
odrezky.

Vzor s rovným 
napojením

Pri vzoroch s rovným napojením sa lepia 
rovnaké vzory v rovnakej výške, teda bez 
posunutia. Číslo (napr. 50) udáva, že sa vzor 
opakuje po 50 cm. Raport činí 50 cm.

Vzor s presadeným 
napojením

Pri  presadených vzoroch číselný údaj 
(napr.  50/25) udáva, že raport činí 50 cm 
a vzor sa v každom druhom pruhu posúva 
o 25 cm.

Posun napr. 
25 cm

Ako lepiť vliesové tapety >
Návod
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

A

2. krok
Ak sú staré tapety odstránené, uprav plochu, 
aby bola suchá, hladká, čistá a tiež aj nos-
ná a rovnomerne nasiakavá. Škvrny od vody 
a hrdze na stene pretri pred tapetovaním 
izolačnou penetráciou, aby neskôr cez 
tapetu nepresvitali.

3. krok
Diery a praskliny vyplň plniacou hmotou 
a uhlaď. Na malé plochy je vhodná oprav-
ná stierka. Nasiakavosť stien môžeš zis-
tiť postriekaním plochy vodou. Ak voda 
steká, je nasiakavosť prinízka, ak rýchlo 
vsakuje, je privysoká. Rovnomernú nasiaka-
vosť dosiahneš vďaka tapetovacej penetrá-
cii. Pigmentovanou penetráciou vyrovnáš 
farebné a kontrastné rozdiely stien a výsle-
dok tapetovania tak bude rovnomernejší.

1. krok
Podľa smeru tapetovania (dopadu svetla) 
sa tapety pri dverách lepia zľava, alebo 
sprava. Najjednoduchšie je, keď potrebné 
pruhy na tapetovanie pri dverách nastriháš 
v požadovanej dĺžke, opäť s presahom. Ak 
sú dvere blízko rohu miestnosti, odstrihni 
potrebný pruh tapety (A) v príslušnej šírke 
s presahom na susednú stenu.

2. krok
Ak je dverová zárubňa presne zvislá, 
môžeš tapetu nalepiť priamo k zárubni. 
Zakreslená linka smerom nahor uľahčuje 
nasadenie a vyrovnanie pruhu. Oblasť steny 
natri lepidlom a nalep odstrihnutý pruh.

1. krok
Na strop sa tapety lepia pozdĺžne v smere 
dopadu svetla. Označ si šírku prvého pruhu 
s odstupom od steny 50 cm. Najlepšie to ide 
značkovacou šnúrou, ktorú vo dvojici napni 
pri strope a uvoľni tak, aby sa jej farba 
preniesla na stenu v podobe linky.

2. krok
Zisti dĺžky pruhov a nastrihaj ich s prídavkom 
6 cm. Potom rozmiešaj lepidlo na vliesové 
tapety a nechaj odstáť.

3. krok
Oblasť pre prvý pruh tapety natri lepidlom  
s malým presahom. Tapety je najlepšie lepiť 
vo dvojici. Pruh tapety postupne odvíjaj, 
pritláčaj k stropu tapetovacou kefou  
a uhladzuj.

4. krok
Presah 3 cm, s ktorým sa počítalo pri 
všetkých stenových hranách, potom môžeš 
čisto odrezať odlamovacím nožom pozdĺž 
tapetovacej špachtle. Teraz nalep na strop 
postupne ďalšie pruhy.

1. krok
Aj steny sa tapetujú v smere dopadu svetla, 
teda vždy od okna k rohom miestnosti. 
Najprv zmeraj okenné ostenie a pridaj 3 cm. 
Hodnotu odpočítaj od šírky roly a zvyšnú 
vzdialenosť označ na okne, napr. vľavo.

2. krok
Pomocou vodováhy alebo olovnice si 
vyznač linku pre prvý pruh tapety. Lepidlo 
zamiešaj a nechaj odstáť.

3. krok
Pole pre prvý pruh tapety natri lepidlom. 
Odstrihnutý pruh tapety prilož na stenu  
s presahom 3 cm k stropu, odvíjaj nadol 
podľa linky a pritláčaj tapetovacou kefou.

5. krok
Na protiľahlej strane postupuj rovnako. 
Nad oknom začni uprostred, tapetuj vľavo 
i vpravo.

4. krok
Tapetu hore pri okennom ostení nastrihni 
vodorovne nožnicami, preklop ju do ostenia 
a pritlač. Presah k oknu odrež.

6. krok
V predĺžení hrany ostenia urob dvojitý rez 
na šve. Pritom rozrež obidva prekrývajúce 
sa pruhy naraz a presahy odstráň.

7. krok
Nad a pod parapetom tapetu vodorovne  
narež. Ďalej tapetuj susedné steny na doraz.

1. krok
Staré tapety je potrebné z podkladu úplne 
odstrániť. Najlepšie je navlhčiť ich teplou 
vodou a potom stiahnuť špachtľou. Na 
navlhčenie môžeš použiť aj penetrovaciu 
kefu. Voda lepšie vsiakne do povrchu tape-
ty, keď ju perforuješ ježkovým valčekom. 
Účinok namočenia sa ešte zlepší použitím 
odstraňovača tapiet.

Príprava podkladu Tapetovanie pri dverách Tapetovanie stropov Tapetovanie stien a miest okolo okna

B

53 cm

3. krok
Odstrihni pruhy tapety určené nad dvere. Pri 
tapete s raportom treba zohľadniť pri stri-
haní počiatok vzoru. Kvôli uľahčeniu tape-
tovania možno pruhy tiež priečne prerezať 
a po odstrihnutí nepotrebnej časti na stene 
opäť súvisle spojiť. Tu je čistá práca obzvlášť 
dôležitá, aby miesta spojov nebolo vidno.  
Táto metóda je vhodná v prípadoch, keď pruh 
tapety pri stene vychádza veľmi úzky.

a

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

Tipy
Pri nákupe vliesových tapiet dávaj pozor na výrobné číslo série (uvedené na etikete), 
aby si sa vyvaroval miernych farebných odchýlok medzi jednotlivými rolami.

Kvôli ďalšiemu spracovaniu zroluj pruhy vliesovej tapety po nastrihaní vzorovanou 
stranou dovnútra. Potom ich možno po natretí steny a stropu lepidlom pri tapetovaní 
ľahko rozbaliť. Na celistvé plochy stien môžeš lepiť tapetu priamo z roly.

Použi gumový valček, aby si neporušil štruktúru tapety či jej povrchovú úpravu.

Klikni. Získaj informácie. 
A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nájdeš na

www.hornbach.sk
v sekcii „Projekty“.

50 cm

Urob dvojitý 
rez na šve.
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