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Lepení
vliesových tapet

Na co bys neměl zapomenout:Vzorované tapety

Odstraňování vliesových tapet

Měřítko náročnosti lepení vliesové tapety

nízká vysoká

Videonávody nyní 
online na 
hornbach.cz/videonavody

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

TIP: Změř výšku místnosti. Délka 
tapety by měla být o  cca 5 cm 

delší. Uřízni či odstřihni první pruh tapety, 
ale zatím ho nelep. Před nalepením prvního 
pruhu tapety doporučujeme nejprve sestavit 

Tapety lze bez problému a  beze zbytku 
snadno ze stěny stáhnout. Jde to podstatně 
lépe než u  papírových tapet. Je to jedna 
z velkých výhod tohoto materiálu. Výměna 
těchto tapet je možná bez dalších vícepra-
cí. Stěny jsou po odstranění vliesové tapety 

Vliesové tapety jsou plně omyvatelné, vysoce odolné proti otěru a jejich velká prodyšnost 
zamezuje vzniku plísní. Snadno je nalepíš i strhneš. Při lepení vliesových tapet se lepidlo 
nanáší pouze na stěnu, odpadá natírání a vlhčení tapet. Používej speciální lepidlo, připrav 
jej podle návodu na etiketě.

U  vzorovaných tapet je na etiketě kromě jiných symbolů natištěn i  symbol tapetového 
vzoru. Symbol vysvětluje, jak se příslušný vzor zpracovává.

alespoň 3 pruhy tapety na zemi a  zkontro-
lovat, zda navazuje vzor. První pruh tapety 
přilož k tapetě odmotané z role, sesaď vzor, 
přesah z  role odřízni a  uřízni druhý pruh. 
Stejným způsobem odřízni i třetí pruh.

rovnou připraveny pro nové tapetování.
Vliesové tapety se lepí přímo na stěnu či 
strop. Připravený podklad natři lepidlem 
a  můžeš začít lepit. Při lepení na strop si 
musíš nastříhat jednotlivé pruhy. Na stěnu 
lze lepit tapetu i přímo z role.

 Stříkačka na lepidlo
 Váleček na lepidlo
 Žebřík nebo malé lešení
 Váleček na spoje a přítlačný váleček
 Míchací tyč / míchadlo
 Značkovací šňůra
 Olovnice, špachtle
 Zkoušečka napětí
 Rozprašovač
 Tapetovací kartáč
 Tapetovací nůžky
 Tapetovací lišta
 Tapetovací pravítko
 Tapetovací / fasádní špachtle
 Tapetovací stůl
 Teleskopické prodloužení
 Penetrační kartáč
 Váleček na základní nátěr
 Vodováha
 Skládací metr
 Tapetovací stroj (volitelně)

Materiál:
 Tapety v odpovídajícím množství
 Lepidlo na vliesové tapety
 Zakrývací páska
 Krycí fólie a malířský vlies
 Izolační penetrace
 Reparační stěrka
 Odstraňovač tapet
 Tapetovací penetrace
 Penetrace (bez rozpouštědel)

Nářadí:
 Tužka
 Odlamovací nůž
 Fasádní špachtle / ruční smeták
 Štětec na radiátory
 Ježkový váleček
 Kartušová pistole
 Nádoba na lepidlo

Vzor bez sesazování

Z tapet se vzorem bez sesazení se stříhají 
jednotlivé pruhy bez ohledu na posunutí 
vzoru. U těchto tapet je minimální prořez.

Vzor s přímým 
sesazením

U  vzorů s  přímým sesazením se lepí stejné 
vzory ve stejné výšce, tedy bez posunutí. Číslo 
(např. 50) udává, že se vzor opakuje po 50 cm. 
Raport (prořez) činí 50 cm.

Vzor s přesazením

U  přesazených vzorů číselný údaj 
(např.  50/25) udává, že raport činí 50 cm 
a vzor se v každém druhém pruhu posouvá 
o 25 cm.

Posun např. 
25 cm

Jak lepit vliesové tapety >
Návod
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HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

A

2. krok
Jsou-li staré tapety odstraněny, uprav plo-
chu, aby byla suchá, hladká, čistá a rovněž 
nosná a rovnoměrně savá. Skvrny od vody 
a rzi na stěně přetři před tapetováním izo-
lační penetrací, aby později skrz tapetu 
neprosvítaly.

3. krok
Díry a  praskliny vyplň plnicí hmotou 
a uhlaď. Pro malá místa je vhodná opravná 
stěrka. Savost stěn můžeš zjistit postříká-
ním plochy vodou. Jestliže se voda rozplý-
vá, je savost příliš malá; jestliže se rych-
le vsakuje, je příliš vysoká. Stejnoměrné 
savosti docílíš díky tapetovací penetraci. 
Pigmentovanou penetrací vyrovnáš barev-
né a  kontrastní rozdíly stěn a  výsledek 
tapetování tak bude rovnoměrnější.

1. krok
Podle směru tapetování (dopadu světla) 
se tapety u  dveří lepí zleva, nebo zprava. 
Nejjednodušší je, když potřebné pruhy pro 
tapetování u dveří nastřiháš v požadované 
délce, opět s přesahem. Jsou-li dveře blíz-
ko rohu místnosti, ustřihni potřebný pruh 
tapety (A) v příslušné šířce s přesahem na 
sousední stěnu.

2. krok
Je-li dveřní zárubeň přesně svislá, můžeš 
tapetu nalepit přímo k zárubni. Zakreslená 
linka směrem nahoru usnadňuje nasazení 
a  srovnání pruhu. Oblast stěny natři lepi-
dlem a nalep ustřižený pruh.

1. krok
Na strop se tapety lepí podélně ve směru 
dopadu světla. Označ si šířku prvního pruhu 
s odstupem od stěny 50 cm. Nejlépe to jde 
značkovací šňůrou, kterou ve dvou napněte 
u  stropu a  uvolněte tak, aby se její barva 
přenesla na stěnu v podobě linky.

2. krok
Zjisti délky pruhů a nastříhej je s přídavkem 
6 cm. Poté rozmíchej lepidlo na vliesové 
tapety a nech odstát.

3. krok
Oblast pro první pruh tapety natři lepidlem 
s  malým přesahem. Tapety lepte nejlépe 
ve dvou. Pruh tapety postupně odvíjej, 
přitlačuj ke stropu tapetovacím kartáčem 
a uhlazuj.

4. krok
Přesah 3 cm, s  nímž se počítalo u  všech 
stěnových hran, pak můžeš čistě odříznout 
odlamovacím nožem podél tapetovací špa-
chtle. Nyní nalep na strop postupně další 
pruhy.

1. krok
Také stěny se tapetují ve směru dopadu 
světla, tedy vždy od okna k  rohům míst-
nosti. Nejprve změř okenní ostění a přidej 
3 cm. Hodnotu odečti od šířky role a zbýva-
jící vzdálenost označ na okně, např. vlevo.

2. krok
Pomocí vodováhy nebo olovnice si vyznač 
linku pro první pruh tapety. Lepidlo zamí-
chej a nech odstát.

3. krok
Pole pro první pruh tapety natři lepidlem. 
Odstřižený pruh tapety přilož na stěnu 
s  přesahem 3 cm ke stropu, odvíjej dolů 
podle linky a  přitlačuj tapetovacím kar-
táčem.

5. krok
Na protilehlé straně postupuj stejným způ-
sobem. Nad oknem začni uprostřed, tapetuj 
vlevo i vpravo.

4. krok
Tapetu nahoře u okenního ostění nastřihni 
vodorovně nůžkami, překlop ji do ostění 
a přitlač. Přesah k oknu odřízni.

6. krok
V  prodloužení hrany ostění proveď dvojitý 
řez na švu. Přitom rozřízni oba překrývající 
se pruhy najednou a přesahy odstraň.

7. krok
Nad a  pod parapetem tapetu vodorovně 
nařízni. Dále tapetuj sousední stěny na 
doraz.

1. krok
Staré tapety je třeba z  podkladu zcela 
odstranit. Nejlepší je navlhčit je teplou 
vodou a poté stáhnout špachtlí. Pro navlh-
čení můžeš použít i  penetrovací kartáč. 
Voda se lépe vsákne do povrchu tapety, 
když ji perforuješ ježkovým válečkem. 
Účinek namočení se ještě zlepší pomocí 
odstraňovače tapet.

Příprava podkladu Tapetování u dveří Tapetování stropů Tapetování stěn a míst kolem okna

B

53 cm

3. krok
Ustřihni pruhy tapety určené nad dveře. 
U  tapety s  raportem je třeba zohlednit při 
střihání počátek vzoru. Pro snadné tapeto-
vání lze pruhy také příčně přeříznout a po 
odstřihnutí nepotřebné části na stěně opět 
souvisle spojit. Zde je čistá práce obzvlášť 
důležitá, aby místa spojů nebyla vidět. Tato 
metoda je vhodná v  případech, kdy pruh 
tapety u stěny vychází velmi úzký.

Proveď dvojitý 
řez na švu.

a

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

Tipy
Při nákupu vliesových tapet dávej pozor na výrobní číslo série (uvedené na etiketě), 
aby ses vyvaroval mírných barevných odchylek mezi jednotlivými rolemi. 

Pro další zpracování sroluj pruhy vliesové tapety po nastřihání vzorovanou stranou 
dovnitř. Pak je lze po natření stěny a stropu lepidlem při tapetování snadno rozbalit. 
Na celistvé plochy stěn můžeš lepit tapetu přímo z role.

Použij gumový váleček, abys neporušil strukturu tapety či její povrchovou úpravu. 

Klikni. Získej informace. 
A pusť se do práce!

Další tipy na projekty nalezneš na

www.hornbach.cz
v sekci „Projekty“.

50 cm
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