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PŘÍPRAVA SAMOLEPÍCÍ TAPETY
Samolepící tapety, které prodáváme, jsou přímo určeny k aplikaci na zeď. Součástí každého balení je 
návod, jak je nalepit. Samolepící tapety jsou dodávány v originálním tvrdém tubusu, který je chrání před 
poškozením při přepravě. Roli se samolepící tapetou z tubusu vyjměte, rozložte ji na rovný povrch (na 
zem, na stůl) motivem k podlaze a nechte cca hodinu odpočinout tak, aby samolepící tapeta nebyla 
zvlněná a dosáhla pokojové teploty. Pokud je samolepící tapeta i poté zvlněná, nebo se místy odlepila 
od podkladového papíru, položte ji na rovnou plochu motivem dolů a plstěnou stěrkou přejeďte přes 
podkladový papír, aby se samolepící tapeta vyrovnala a přilnula. 
Sestává-li se samolepící tapeta z více kusů, doporučujeme před samotným lepením celou tapetu roz-
ložit na zem a zjistit, z které strany na sebe navazuje design tapety - zda překládat zprava doleva, nebo 
naopak. 

DOPORUČENÁ TEPLOTA PŘI LEPENÍ
Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota 
lepení je 5 °C, při bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu. Maximum je 35 °C, vyšší teplota 
způsobuje roztažení a deformaci folie.

PŘÍPRAVA POVRCHU 
Samolepící tapety jsou připraveny k okamžité aplikaci. Lze je nalepit na všechny hladké, suché a bez-
prašné povrchy. Pro kvalitní nalepení samolepících tapet 3Decor je nejdůležitější kvalitní příprava pod-
kladu. Ideální podklad na nalepení tapet jsou sádrokartonové desky, nebo sádrové omítky. Stěny s více 
vrstvami malby je nutné před lepením oškrabat a zahladit. Před nalepením je potřeba případné ne-
rovnosti začistit smirkovým papírem a poté zeď zbavit nečistot a prachu. Pokud se nečistoty a prach 
dostanou na lepící stranu, samolepící tapeta přestává správně lepit. Samolepící tapety NEJSOU určeny 
na čerstvě natřené, vlhké a latexové povrchy. Nově natřené zdi musí minimálně tři týdny vyschnout. 
Nelepte dekoraci na vlhké nebo studené povrchy a do blízkosti zdrojů tepla - radiátorů, centrálního 
topení, ohně, sporáků. Omítka, křída nebo vápnem natřené povrchy by měly být před použitím tapety 
uhlazeny základním nátěrem a napenetrovány. Penetraci provádějte před aplikací na všech površích, 
včetně sádrokartonových desek a sádrových omítek. Důkladná příprava podkladu před lepením tapet 
je zásadní a nesoudržný podklad není důvodem k reklamaci díla. 

CO BUDEME POTŘEBOVAT K NALEPENÍ 
Nůžky nebo řezák, plstěnou stěrku, aplikační samolepící pásky (součást balení), utěrku, jehlu, vodová-
hu, případně smirkový papír. Při lepení větších samolepících tapet doporučujeme pracovat ve dvou.

LEPENÍ
Po očištění zdi přiložte samolepící tapetu na místo, kde ji chcete nalepit. Poté ji zafixujte pomocí apli-
kační samolepící pásky a z dálky zkontrolujte, zda je rovně a na správném místě. Samolepící tapetu je 
vhodné zafixovat na více místech, aby se Vám při odlepování podkladové fólie neposunula.

Odstraňte aplikační samolepící pásky z vrchní části samolepící tapety. Odlepte podkladový papír v 
délce cca 1/5 samolepky a odstřihněte jej. Samolepící tapetu přidržte, aby se samovolně nepřilepila 
ke zdi.

Aby samolepící tapeta správně přilnula a nevytvořily se bubliny, je nutné ji vyhladit plstěnou stěrkou 
od kraje ke kraji a začít odspodu samolepící plochy k jejímu hornímu okraji.

Nyní se ujistěte, že vrchní část samolepící tapety je pevně přilepena ke zdi a odstraňte zbývající apli-
kační samolepící pásky, které ji drží. Postupně pomalu odlepujte podkladový papír směrem dolů a 
zároveň nově odlepenou část samolepící tapety vyhlaďte stěrkou od kraje ke kraji tak, aby správně 
přilnula a netvořily se bubliny. V případě, že na samolepící tapetě vzduchové bubliny zůstanou, pro-
píchněte je jehlou a vyhlaďte stěrkou.

Pokud je samolepící tapeta složena z více kusů, postup zůstává stejný, přičemž navazující tapetu pře-
lepte přes předchozí s přesahem tak, aby na sebe design plynule navazoval a vyhlaďte.
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Návod na lepení designových  
samolepících tapet 3Decor design
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Při lepení používejte výhradně přibalené pomůcky, aplikační samolepící pásky a aplikační plstěnou 
stěrku.  Nedodržení pracovního postupu popsaného níže a použití jiných než doporučených pomůcek 
nemůže být důvodem k reklamaci díla!


