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Nebojte se
tapetování
Tapety jsou opět v módě.
Díky novým materiálům
zvládne jejich nalepení
každý sám. S výsledkem
budete zaručeně
spokojeni.

né výrobní číslo šarže. Vždy používejme
pouze jednu sérii! Jen tak se vyhneme
barevným odchylkám. Z tohoto důvodu
kupujme vždy roli tapety navíc na případné prořezy a opravy.
Z uvedených značek na obalu tapety se
dozvíme správný postup pokládky na
stěnu. Většina tapet se přisazuje k sobě.
U některých druhů je však doporučeno
tzv. převrácené lepení - každý druhý pás
převrátit o 180° (položit vzhůru nohama).
Dalším způsobem pokládky je přesazení
vzoru - vzor na dalším pásu vždy o polovinu přesuneme. Vzorované tapety, jejichž
vzor na sebe navazuje, je vždy nutné sesazovat tak, aby vzor pokračoval mezi jednotlivými pásy tapety. Dbejme na tzv. raport
(délku vzoru), pokud není délka uvedena,
lepí se tapeta bez sesazování vzoru.
U tapet s navazujícím vzorem je pokládka
náročnější a je nutné počítat s velkými prořezy.
Podle druhu zvolené tapety vybereme
lepidlo. U některých tapet je konkrétní typ
lepidla doporučený již od výrobce. Zjednodušeně platí, že čím těžší a savější je
tapeta, tím silnější vrstvu lepidla budeme
potřebovat. Lepidla rozlišujeme podle
materiálu tapety. Současné tapety jsou
zpravidla vyrobeny z netkaných textilí (při
lepení se nesmršťují a neroztahují).

VĚRA TOMÍČKOVÁ

PŘÍPRAVA PODKLADU
V první řadě odstraňme nedržící staré
nátěry nebo tapety, vždy odstraňme reliéf-

Při výběru tapet nám z technického hlediska pomohou piktogramy na balení. Na
nich se dočteme, zda jsou omyvatelné zředěným roztokem vody a mýdla, některé
jsou odolné všem látkám rozpustným ve
vodě. U barevných vzorů se zajímejme
o stálobarevnost a odolnost vůči světelným paprskům. Z bezpečnostního hlediska je dobré znát odolnost vůči požáru.
Kvůli případnému odstranění a výměně
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tapety se můžeme informovat o způsobu
a možnosti odstranění. Některé tapety
odstraníme bez potíží kompletně, z jiné
sloupneme pouze profilovanou vrchní
část, spodní zůstane na stěně. Výběr tapety
přizpůsobujeme typu místnosti.
NEŽ ZAČNEME TAPETOVAT
Ještě v obchodě zkontrolujme, zda všechny role tapet, které jsme si vybrali, mají stej-

ní tapety. Nerovnosti bychom měli vyrovnat a vyhladit. Neupravené povrchy
(beton, hrubá omítka) zarovnejme stěrkovací hmotou. Některé tapety, zvláště s reliéfním nebo raženým povrchem, je možné
použít na zakrytí popraskaných a křivých
zdí. Hladké tapety by nerovnosti zvýraznily. Podklad musí být suchý a čistý. Pod světlé a vliesové tapety se doporučuje světlý
podklad, aby neprosvítal skrz tapetu. Optimální teplota v místnosti je 18 °C, vyvarujte
se průvanu nebo prudkému vzestupu teploty. Zabráníte tím zvýšenému vytváření
vzduchových bublin a zkrátíte dobu schnutí lepidla.
TIP: Před tapetování odmontujme
zásuvky a vypínače, předtím nezapomeňte vypnout u těchto zásuvek proud!
JAK NA TO
Rozviňme roli tapety a zkontrolujme vzor.
U některých je vzor nepravidelný a je
dobré rozvrhnout umístění v místnosti.
Poté nastříhejme pásy podle výšky místnosti, ke každému pásu přičtěme 10 cm
navíc. Přesahy nakonec najednou seřízneme.
Připravíme si roztok lepidla podle návodu.
Nejprve se lepidlo pořádně zamíchá do
vody a nechá se odstát dostatečně dlouhou
dobu, až je homogenní a téměř průhledné.
Postup tapetování se liší podle druhu tapety.
● Vliesové tapety z netkaných textilií tvoří
novou generaci tvarově stálých tapet. Tapetování je rychlé, čisté a snadné. Tapety není
třeba natírat lepidlem. Lepidlo se pomocí
válečku nanáší pouze na stěnu. Je možné
také odvalovat tapetu rovnou z role.

● Papírové tapety je třeba nechat nejprve

5-10 minut měknout. Naneseme lepidlo
přímo na tapetu a její hrany. Oba konce
pruhu volně přeložíme a pruh lehce, bez
zlomení srolujeme. U všech pruhů tapety
bychom měli zachovávat stejný postup.
Pásy tapet se lepí podle požadavků vzoru
(viz piktogramy). Pomocí pravítka, olovnice nebo provázku kontrolujeme, abychom
pásy tapet lepili na stěnu rovně (svisle

dolů). Po přiložení na zeď tapetu vyhladíme hadříkem nebo tapetovacím (gumovým) válečkem a vzduchové bublinky
vytlačíme od středu směrem ven (lze je
také propíchnout špendlíkem). Přebytečné lepidlo průběžně odstraňujme. Přesah
tapety seřízneme ostrým odlamovacím
nožem.
■
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