Návod pro lepení papírových tapet
CZ
Před tapetováním se ujistěte, zda mají všechny role stejný kód (Code) a výrobní číslo (Batch No.).
Reklamace mohou být podány na role mající štítek se stejnými výrobními čísly. Štítky uchovejte pro
příklad reklamace. Zodpovídáme pouze za jakost rolí, přirozeně nezodpovídáme za chyby při
nalepování tapet. Po nalepení 3 pruhů zkontrolujte, zda tapeta vypadá na zdi stejně, v opačném
případě přestaňte tapetovat a kontaktujte prodejce. Podklad musí být suchý, pevný, hladký a
schopný vsakování. Staré tapety a nátěry, které nejsou pevné, odstraňte. Případné nerovnosti a
praskliny vyrovnejte tmelem (doporučujeme tmel Beeline). Hladké podklady a silně savé plochy
opatřete penetrací, případně slabým roztokem lepidla na tapety dle návodu uvedeném na krabičce
lepidla (doporučujeme lepidlo Beeline). V případě nerovných stěn je možno rovněž použít
podkladový papír pod tapety.
Pruhy tapety stříhejte s přídavkem cca 10cm podle pravidelného vzoru. U tapet bez vzoru lze pruhy
stříhat stejně dlouhé. U přesazených vzorů se každý pruh stříhá s přesahem o polovinu pravidelného
vzoru. Na lepení tapety použijte speciální tapetová lepidla (doporučujeme lepidlo Beeline), u kterých
postupujte dle návodu výrobce. Lepidlem natřete jen tolik pruhů tapety, kolik můžete nalepit za 10 –
15 minut. Každý pruh tapety, natřený lepidlem, se složí natřenou stranou k sobě. Nyní jej lze ještě
dále poskládat. Aby byly všechny pruhy tapet správně svisle, měl by se první pruh vyrovnat pomocí
olovnice. Začněte s tím v rohu místnosti na straně s oknem. Tapetuje se vždy od strany, kudy přichází
světlo tj. od stěny s oknem.První pruh tapety nalepte na stěnu s přesahem na strop. Případné
nerovnosti se tím vyrovnají. Nyní přitiskněte tapetu, postupujte od středu směrem ven. Nejlepší je
použít tapetovací kartáč. Přesahy jednotlivých pruhů tapet se označí, pruh se mírně odehne, nůžkami
na tapety se ustřihne a opět přitiskne. Tapeta se zkracuje, dokud je lepidlo mokré. Nyní se přikládají
další pruhy tapety a vždy se vyrovnají podle svislých hran předchozího pruhu tapety. Spoje přitiskněte
k sobě hladkým válečkem a lepidlo, které vystoupí ven, odstraňte čistým hadříkem. Tapeta nesmí
schnout příliš rychle, aby se spoje neuvolnily. Proto v místnosti příliš netopte a zabraňte průvanu.

