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Lepení
papírových tapet

Na co bys neměl zapomenout:Výpočet spotřeby tapet

Tabulka symbolů

Videonávody nyní 
online na 
hornbach.cz/videonavody

HORNBACH 
projektové návody

S našimi projekty porosteš. 
Ty máš pracovní odhodlání, 
my odbornost na 
www.hornbach.cz/videonavody

 Zalamovací nůž
  Přítlačný pryžový váleček nebo 
měkký tapetovací kartáč

  Tapetovací štětka nebo váleček na 
lepidlo

 Kbelík
 Štafle
  Pracovní deska (stůl) nebo alespoň 
podložka na řezání

 Kuchyňský budík
 Měkký hadr
 Nádoba a míchadlo na lepidlo
 Značkovací šňůra

Materiál:
 Tapeta ve vhodném množství
 Lepidlo na tapety
 Zakrývací páska
 Reparační páska
 Izolační penetrace

Nářadí:
 Obyčejná tužka
 Dlouhé pravítko
 Svinovací metr
 Olovnice
 Vodováha
 Nůžky

•  Papírové tapety jsou vhodné do všech interiérů, nehodí se však do 
vlhkého prostředí. Vlhkost stěny ověříš snadno. Přilep na zeď lepicí 
páskou igelitovou fólii na dobu 24  hodin, nesmí se orosit. Pokud 
ano, zvol jiný typ tapety.

•  Zkontroluj vzor a barevnost tapety. Pokud je první role tapety v pořádku, proveď 
tzv.  „vějířový test“ – rozbal více rolí, z  každé odmotej cca 2 metry, částečně je 
přelož přes sebe a zkontroluj, zda jsou vzor a barevnost všech tapet stejné.

•  Na lepidle nešetři, dodržuj návod k  použití uvedený na etiketě, lepidlo je základ 
úspěchu.

•  Pro tapetování vnějších rohů dobře poslouží tapetovací rohové lišty. Používají se 
jako ochrana hran, lepí se před tapetováním a přetahují se stěrkou.

Pozor!
•  Nikdy nepočítej spotřebu na m² tak jako u malování.
• Tapetové pásy vždycky stříháme o 6 cm delší, než je výška stěny.
•  Pokud má místnost výklenky, šikmé stěny nebo arkýře, musí se takové detaily do výpočtu 

dodatečně zahrnout. Plochy oken a dveří se neodečítají, ale připočítávají.

Výpočet spotřeby tapet ovlivňuje rozměr či obvod místnosti nebo stěny a typ tapet, tedy zda 
jsou se vzorem nebo ne. Je nezbytné sledovat etiketu na roli, protože ta obsahuje symboly 
se základními vlastnostmi koupené tapety a způsob sesazování pruhů.

Tipy

voděodolná* omyvatelná vysoce omyvatelná odolná proti oděru vysoce odolná proti 
oděru

dostatečně
stálobarevná

uspokojivě
stálobarevná

dobře
stálobarevná

velmi dobrě
stálobarevná

vysoce
stálobarevná

lepidlo se nanáší na 
tapetu

lepidlo se nanáší 
na stěnu

beze zbytku odstrani-
telná za sucha

štěpitelná odstranitelná za 
mokra

* v okamžiku 
zpracování

** raport uvádějte 
v cm (např. 50)

bez nasazení vzoru vodorovné nasazení** přesazení vzoru** převrácené lepení

Eurorole
Nejčastější jsou tzv.  eurorole s  rozměry 
10,05 metru délky a 0,53 metru šířky. Jedna 
role vystačí na cca 5 m² stěny nebo stropu. 
Spotřebu materiálu si vypočti podle tohoto 
vzorce:
obvod x výška místnosti : 5 = počet eurorolí

Sklovláknité tapety
Jsou zhodnocené použitím skelného vlák-
na, čímž jsou odolnější než běžné papírové 
modely, mají rovněž šířku 0,53 m, ale délku 
33 m nebo 25 m. Role o  délce 33 metrů 
vystačí na cca  17 m², 25metrová role na 
cca 13 m².
Zde platí vzorce:
obvod x výška místnosti : 17 = 
počet rolí sklovláknité tapety o délce 33 m,
obvod x výška místnosti : 13 = počet rolí 
sklovláknité tapety o délce 25 m

Počet 
eurorolí

Délka stěny 
v m

Výška stěny 
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

Jak lepit papírové tapety >
Návod

Měřítko náročnosti lepení papírových tapet

nízká vysoká
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HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

2. krok
Po odstranění starých tapet je třeba upravit 
plochu stěny. Musí být suchá, hladká, nosná 
a zároveň savá. Skvrny od vody a rzi na stě-
ně přetři před tapetováním izolační pene-
trací, aby později skrz tapetu neprosvítaly.

3. krok
Díry a  praskliny zaplň plnicí hmotou 
a uhlaď. Pro malá místa je vhodná i opravná 
stěrka. Nátěr stěny penetrací před tape-
továním usnadňuje pozdější odstraňování 
papírových i sklovláknitých tapet.

1. krok
Strop tapetuj jako první a stejně jako poz-
ději stěny podélně ve směru dopadu světla. 
Označ si první pruh 50 cm od stěny. Nejlépe 
to jde pomocí značkovací šňůry, kterou ve 
dvou napněte u stropu a uvolněte. Zjisti dél-
ky pruhů a nastříhej je s přídavkem 6 cm. 
Poté rozmíchej lepidlo na tapety a  nech 
odstát.

2. krok
Nyní rozviň roli na tapetovacím stole 
a nastříhej pruhy v potřebné délce s přídav-
kem 6 cm. Pruhy určené na strop nastříhej 
raději všechny najednou. Poté je vějířovitě 
rozlož na tapetovací stůl a první pruh natři 
lepidlem pomocí kartáče. Pomocí tapeto-
vacího stroje jde tento pracovní krok samo-
zřejmě rychleji a snáze.

4. krok
Tapety lep nejlépe ve dvou. Pruh tapety po 
částech rozbaluj, přitlačuj na strop pomocí 
tapetovacího kartáče a uhlaď. Přesah 3 cm, 
s  nímž se počítalo na všech hranách se 
stěnou, pak můžeš čistě odříznout pomo-
cí fasádní špachtle a  odlamovacího nože. 
Alternativně si můžeš označit hranu tužkou 
a  přesah odstřihnout nůžkami. Nyní nalep 
na strop postupně další pruhy. Vyznačení 
linky je potřeba pouze u  prvního pruhu. 
U  všech ostatních slouží k  orientaci vždy 
předchozí pruh.

5. krok
Jednotlivé pruhy lep vždy na doraz, nikoliv 
přes sebe. Je-li přesah posledního pruhu 
na stěnu příliš velký, sestřihni tento pruh 
na potřebnou šířku s příslušným přídavkem 
a poté pruh nalep.

1. krok
Tapety vylepuj ve směru dopadu světla. 
U  tapet bez vzoru postupuj takto: Nejprve 
změř okenní ostění s přesahem 3 cm. Tuto 
hodnotu odečti od šířky role a  zbývající 
vzdálenost zakresli na okně, např. vlevo.

2. krok
Pomocí vodováhy nebo olovnice si vyznač 
linku pro první pruh tapety. Lepidlo zamí-
chej a nech odstát. Natři lepidlem pole pro 
první pruh tapety. Ustřižený pruh tapety 
přilož na stěnu s přesahem 3 cm ke stropu 
a  roluj směrem dolů. Pruh srovnej podle 
linky.

4. krok
Nad oknem začni uprostřed a  nalep vlevo 
a vpravo jeden či více pruhů (podle šířky). 
V  prodloužení hrany ostění proveď dvojitý 
řez na švu. Oba pruhy tapety přitom spo-
lečně přeřízni odlamovacím nožem podél 
fasádní stěrky a příslušné přesahy odstraň.

3. krok
U okenního ostění tapetu nahoře vodorovně 
nastřihni nůžkami, aby ji bylo možné pře-
klopit do ostění a přitlačit. Přesah k oknu 
odstřihni. Na protilehlé straně postupuj 
stejně.

5. krok
Nad a  pod parapetem musíš tapetu vodo-
rovně naříznout. Přímo za otopné těleso 
se tapety nevylepují. Dále tapetuj sousední 
stěny na doraz.

1. krok
Staré tapety je třeba ze stěny beze zbyt-
ku odstranit. Nejlepší je navlhčit je teplou 
vodou, poté je snadno odstraníš špachtlí. 
Pro navlhčení můžeš použít penetrační 
kartáč. Lepší vsakování vody do tapetové 
vrstvy zajisti perforací tapety ježkovým 
válečkem. Účinek namočení se ještě zlepší 
pomocí odstraňovače tapet.

Příprava podkladu Tapetování stropů Tapetování stěn a míst kolem okna

3. krok
Natřenou tapetu nyní slož, aby se lepidlo 
lépe vsáklo do papíru. Přelož konce pruhu 
z obou stran k sobě tak, aby spoj vznikl ve 
2/3 k 1/3 délky. Menší čát pak ještě jednou 
přehni. Konečnou dobu změkčení zjistíš 
z údajů uvedených na příslušných tapetách. 
Při natírání několika pruhů lepidlem musíš 
dbát na to, aby doba měkčení jednotlivých 
pruhů byla stejná.

Proveď dvojitý 
řez na švu.

a

Příklad:
Šířka tapety 53 cm
- ostění 10 cm
- přesah 3 cm
=	vzdálenost	A	40	cm

Tipy Tipy
•  Používej vždy vhodné lepidlo pro danou tapetu. V zásadě platí, že čím je 

tapeta těžší a savější, tím hustší lepidlo se používá. Při aplikaci lepidlo 
důkladně promíchej s vodou a dostatečně dlouho nech odstát, dokud 
roztok není homogenní a transparetní.

•  Čerstvou omítku, sádrokarton a veškeré savé podklady nejprve opatři penetrací, 
která podklad dokonale sjednotí.  Pokud savý podklad nebude penetrován, dojde 
k předčasnému vyschnutí lepidla.

•  Čas na nasáknutí papírových tapet je odborníky stanoven na 4 minuty. Pokud bude 
čas provlhčení delší než doporučený, tapeta se může natáhnout. Proto si dopředu 
nachystej max. 1–2 pásy. Používej kuchyňskou „minutku“.

•  Při přípravě podkladu před lepením tapet platí: Pryč se vším, co na zdech nemá 
co dělat. Zanedbat přípravu podkladu před tapetováním znamená zadělat si na 
nepěkné problémy.

•  Je velmi důležité, aby měl povrch zdí dostatečnou pevnost a udržel váhu tapet. Jak 
to zjistíš? Nalep na zeď cca 25cm pruh lepicí pásky, uhlaď a rychle strhni. Ulpí-li na 
straně s lepidlem malba, je nezbytné zdi před tapetováním oškrábat.

•  Případné nerovnosti vytmel a  zbrus. Při větším rozsahu nerovností stěny rovnou 
v celé ploše vystěrkuj.

Klikni. Získej informace. 
A pusť se do práce!

Další tipy na projekty nalezneš na

www.hornbach.cz
v sekci „Projekty“.

Při velkém přesahu 
posledního pruhu tapetu 
před nalepením zastřihni 

na potřebnou šířku.

50 cm

50 cm

2/3 1/3
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