
NÁVOD NA LEPENIE VODOLEPIACEJ FOTOTAPETY 

1. Materiál a náradie na lepenie fototapety 
1. Nádobu s vodou  
2. Stredne veľkú špongiu 
3. Čistú suchú handričku 
4. Stierku /plastovú/ prípadne gumový valček 
2. Lepenie fototapety 
1. Pripravte si fototapetu vedľa nádoby s vodou 
2. Očistite stenu od prachu a mastných nečistôt 
4. Celú fototapetu prípadne časť ak je viacdielna ktorú idete nalepiť namočte celú do vody 
nechajte namočené cca15 sekúnd 
5. Celú fototapetu prípadne časť ak je viacdielna ktorú idete nalepiť prehnite lepiacou 
stranou k sebe a počkajte cca 40-60  
6. Po 40-60 sekundách umiestnite celú fototapetu prípadne časť ak je viacdielna ktorú idete 
nalepiť na Vami vybrané navlhčené miesto na stene. 
7. Zľahka pretierajte špongiou a jemným tlakom vyrovnajte smerom od stredu na kraje až na 
Vami požadované miesto na stene. Nezabúdajte pritlačiť jednotlivé diely kde sa spájajú 
alebo končia 
8. Hotovo 
3. Dokončenie lepenia fototapety 
1. Vezmite si čistú suchú handričku a poutierajte prebytočné lepidlo, ktoré ste vytlačili  
2. Poumývajte fototapetu a pomôcky na aplikáciu. 
3. Prehyby, ktoré vznikli pri aplikácií fototapety na stenu sa stratia až po jej vyschnutí. 
4. Bubliny a nerovnosti vyhlaďte iba keď je fototapeta mokrá najviac 5 minút od prvého 
namočenia. 
5. Fototapeta aktivovaná vodou sa namočením roztiahne a po uschnutí znovu stiahne. Pri 
tomto procese vznikajú bubliny a nerovnosti, ktoré týmto napínaním a zmršťovaním samé 
zaniknú bez Vášho zásahu 
Dôležité: 
Po obdžraní fototapety je potrebné ju skontrolovať, či sú všetky časti fototapety, či je 
správna farebnosť, alebo či tam nie sú chyby , alebo iné poškodenie. Tovar je možné 
reklamovať iba kompletný v pôvodnom balení. Skontrolujte si vždy sériu, vzor a farebnosť. 
Zistite si, či zakúpená metráž tapiet vystačí na vytapetovanie určenej miestnosti. 
Reklamovaný tovar nesmie byť použitý v prípade reklamácie.To znamená pred samotným 
použitím tovaru je  potrebné skontrolovať farebnosť, počet kusov a či jednotlivé diely k sebe 
patria /pasujú/.V prípade že tomu tak nie je /tovar má vady spôsobené výrobou/ môže 
kupujúci zakúpený tovar reklamovať.Jedná sa hlavne o fototapety, nálepky a obrazy.. 
Porovnajte si farebnosť viacerých roliek navzájom. V prípade strihania nestrihajte všetky 
rolky naraz, ale postupne. V prípade, že Vám chýba z nejakého dôvodu časť fototapety, 
faktúry alebo návodu na použitie urýchlene nás kontaktujte. Reklamovať sa dajú iba celé 
rolky.Reklamácia sa nevzťahuje na fototapety, ktoré už boli použité (nanesenie lepidla na 
fototapetu, nalepenie fototapety na stenu a podobne). Za prípadné škody, ktoré nastali pri 
použití fototapety nezodpovedáme. Je nevyhnutné dodržať pracovný postup a použiť 
vhodné lepidlo na fototapety. 

 


