
 

 

 
Vliesové tapety s kovovým povrchem 

  
Materiál: Tapety s kovovým povrchem jsou tištěné vysoce kvalitní vodou ředitelnou 
hlubotiskovou barvou. Tapety jsou složené z celulózy, barviv, polyesterových vláken 
a pojiv na vliesovém podkladu.  
 
Použití: Tapety s kovovým povrchem na vliesovém podkladu můžete nalepit na 
všechny hladké stěny a povrchy. Ideálním podkladem jsou vystěrkované stěny, 
sádrokartonové desky a taktéž hladké dřevotřískové či MDF desky.  
 
Podklad: Musí být rovný a pečlivě připravený. Povrch musí být suchý, hladký a čistý. 
Všechny staré tapety, nestabilní a olejové nátěry musí být ze stěn odstraněny. 
Nerovnosti a praskliny vyplňte tmelem a přebruste brusným papírem. Drsné omítky 
vybruste, případně celoplošně vystěrkujte a důkladně vybruste. Na všechny savé 
podklady doporučujeme nanést hloubkový penetrační nátěr.  
 
Upozornění: Před lepením těchto tapet omítku otestujte pomocí indikátorového 
papírku pro stanovení zásaditosti zdi. Ideální hodnota pH je 6 – 7. Pokud váš 
podklad nedosahuje těchto doporučených hodnot, můžete jich docílit pomocí 
penetrace podkladu penetračním nátěrem od firmy Pufas (Podklad pod tapety 3v1 - 
bílý). Pokud nedosáhnete daných hodnot ani po natření penetračním nátěrem, 
neutralizujte podklad pomocí izolačního nátěru (izolační sůl Isoliersalz od firmy 
Pufas). 
 
Zabezpečení barevné stálosti tapety: Pokud chceme mít 100% jistotu, že se nám 
nijak nezmění barevnost tapety s kovovým povrchem, použijte podkladovou 
vliesovou tapetu, tzv. makulaturu (od firmy AS Création, kód tapety: 1440-10). 
Makulatura se lepí jako klasická vliesová tapeta, kdy stačí natřít lepidlem pouze 
stěnu, tapeta se lepidlem nenatírá.  
 
Upozornění: Při lepení makulatury věnujte dostatečnou pozornost tomu, abyste spoje 
tapetových pásů nepřelepili přes sebe.  
 
Lepidlo: Na lepení tohoto druhu tapet doporučujeme použít válečkové lepidlo GTV 
na vlies od firmy Pufas v práškové formě nebo již připravené válečkové lepidlo GTV 
na vlies roll-kleber. Tyto lepidla mají neutrální pH.  
Lepidlo v práškové formě vždy připravte dle návodu na obalu. 
  
Přípravné práce před lepením: Vždy si zkontrolujte výrobní sérii tapet. Všechny role 
musí být ze stejné výrobní série (označení např. 9A). Porovnejte si navzájem 
barevnost mezi jednotlivými rolemi tapet. Pásy si stříhejte postupně, protože 
reklamovat lze pouze nenalepené role tapet s původní etiketou. Stěnu natírejte 
lepidlem v šíři pásu tapety.  
Odměřte si výšku prostoru, kde potřebujete tapetu nalepit a k tomuto rozměru 
přidejte cca po 5 cm na pozdější zarovnání vrchního a spodního pásu tapety. Pokud 
lepíte tapetu se vzorem, přiložte další pás k předešlému pásu tak, aby vzor na sebe 
navazoval a požadovaný rozměr označte tužkou a odstřihněte. Na rubovou stranu 
tapety doporučujeme vyznačit šipkou horní stranu nadcházejícího pásu tapety.  



 

 

 
 
Pás tapety srolujte do role lícovou stranou dovnitř. Takto připravený pás nalepte na 
lepidlem natřenou stěnu a postupně uhlazujte tapetářským kartáčem. Jakmile je pás 
tapety na správném místě, gumovým válečkem vytlačte vzduchové bubliny od středu 
směrem ke krajům tapety.  
Snažte se, aby se vám tapeta nepokrčila, nezašpinila od lepidla apod.  
Při lepení tapet přes zásuvky a vypínače světla vypněte vždy zdroj elektrického 
proudu a odstraňte kryty. Pás tapety nalepte a následně vyřízněte otvory. Za 
radiátory postačí tapetu založit cca v délce 10 – 15 cm.  
Na strop místnosti lepte tapetu vždy raději s pomocníkem.  
Tapety v rozích místnosti přitlačte plastovou stěrkou a ořežte ořezávacím nožem.  
Při řezu dvou tapet najednou použijte pás fólie pod přesahující část, abyste zabránili 
namočení spodní části tapety aplikovaným lepidlem. 
  
Lepení: Tapety začněte lepit vždy od zdroje světla, jakým je např. okno. Na stěnu si 
naznačte olovnicí nebo vodováhou první svislou čáru pro přesné nalepení prvního 
pásu tapety.  
Stěnu natřete lepidlem vždy pouze v šíři pásu tapety.  
 
Užitečné rady:  
 Snažte se, aby se vám tapeta nepokrčila, nezašpinila od lepidla apod.  
 Při lepení tapet přes zásuvky a vypínače světla vypněte zdroj elektrického 

proudu a odstraňte kryty. Pás tapety nalepte a následně vyřežte otvory. Za 
radiátory postačí tapetu založit 10 – 15 cm.  

 Na strop místnosti lepte tapetu vždy raději s pomocníkem.  
 Tapety v rozích místnosti přitlačte plastovou stěrkou a ořežte ořezávacím 

nožem.  
 Při řezu dvou tapet najednou použijte pás fólie pod přesahující část, abyste 

zabránili namočení spodní části tapety aplikovaným lepidlem. 
 


