Návod na lepení
designových tapet
3Decor design
Při lepení tapet používejte výhradně doporučená lepidla. Nedodržení pracovního
postupu popsaného níže a použití jiných než doporučených pomůcek nemůže být
důvodem k reklamaci díla!

I.

1.

Doporučená lepidla:
A) HENKEL - Metylan Ovalit-T
B) PUFAS - Lepidlo na bordury a rohy tapet
Připravte si pomůcky, které budete pro práci potřebovat:
Váleček a štětec na nanášení lepidla. Penetraci pro savé podklady. Suchou a mokrou
útěrku. Kovové pravítko, řezací nůž z kalené oceli, plastovou přítlačnou špachtli na
tapety, váleček na spoje/rohy. (originální váleček, který se používá na vnitřní a vnější
spoje nebo rohy)

2.
II.

III.

Pro kvalitní nalepení tapet 3Decor je nejdůležitější dobrá příprava povrchu. Ideální
podklad na nalepení tapet jsou sádrokartonové desky nebo sádrové omítky. Sádrové
omítky doporučujme zhotovit ze stěrek, které obsahují vlákno nebo jsou na bázi
pryskyřice (Devoskytč.7, Ardex, atd.) Stěny s více vrstvami malby je nutné před lepením
oškrábat a aplikovat sádrové omítky. Vždy penetrujeme před i po aplikaci sádrových
omítek! Vzhledem k délce tapety, nerovnosti podkladu a roztažitelnosti materiálu, může
docházet k nenavazování motivů u spojů tapet. Důkladná příprava podkladu před
lepením tapet je zásadní a nesoudržný poklad není důvodem k reklamaci díla!

Před samotným lepením tapety doporučujme celou tapetu rozložit na zem a zjistit, z
které strany na sebe navazuje design tapety (zda překládat zprava doleva nebo
naopak). Natřete lepidlem pomocí válečku stěnu. To Vám pak umožní s tapetou na
stěně pohybovat a přesně jí slícovat s ostatními částmi designu. Tapetu začínáme
lepit nahoře a postupujeme směrem dolů. Po přesném usazení vyhladíme
tapetářskou špachtlí směrem ven od středu tapety. Veškeré přebytečné lepidlo
odstraníme z povrchu tapety.
Navazující tapetu přelepte přes předchozí s přesahem tak, aby na sebe design
plynule navazoval a vyhlaďte.
Pokud někde okraje nebo rohy tapety nedrží, použijte na ně lepidlo A nebo B.
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