
СТЕННИ ТАПЕТИ - УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

Материали и инструменти, необходими за залепяне на тапетите: 

1. Лепило за хартиени тапети, 

2. Четка за лепило за тапети, 

3. Валяк за тапетите, 

4. Съд за смесване на лепилата, 

5. Скалпел или нож за хартия, 

6. Молив, линия и мерителна чаша. 

Препоръчително е тапетите да се залепят от поне двама души. 

Подготовка на стената за лепене на тапети: 

1. Необходимо е да се премахнат всички неравности по стената. Не е препоръчително 

тапетите да се лепят на груба мазилка. Повърхността трябва да е гладка и равна. 

2. Стени от гипсокартон или такива, покрити с мазилка с абсорбиращи способности, 

трябва да бъдат обработени по начин, който да неутрализира това свойство. Трябва да се 

избегне възможността повърхността да поеме лепилото, което е необходимо на тапетът да 

зе фиксира към стената. 

3. Стени, които са били боядисани/изрисувани трябва да бъдат измити със сапун и да 

бъдат пребоядисани, започвайки отдолу нагоре. След това, минете повърхността с шкурка, 

което ще подобри условията за полагане на лепилата. 

4. Стени, върху които вече има тапети, трябва да бъдат почистени от настоящите. 

Използвайте четка или гъба за да намокрите съществуващия тапет. След това изчакайте 

около 15 минути и минете тапетите с гумен валяк. Посоката на движение е отгоре надолу. 

5. Ако на стената, където ще е тапета, има контакти или ключове, то е необходимо да 

изключите захранването, да демонтирате ключовете и контактите, да придържате 

тапетите. След изсъхване на лепилото, при нужда, можете да направите отвор в тапета за 

да монтирате обратно контактите или ключовете. 

6. Преди лепене се уверете, че фототапетът е чист, сух, повърхността е гладка и равна, без 

прах или остатъци от боя. 

7.Подготовката на стената трябва да бъде извършена най-малко 24 часа преди нанасянето 

на тапета. 

Подготовка на лепене на тапета: 



1. Когато нанесете лепилото върху тапета се уверете, че имате осигурено необходимото 

работно пространство на бюро или върху пода. 

2. Преди да нанесете лепило върху тапета го развийте и огледайте дали има някакви 

грешки на печат или деформации. Проверете дали е този, който сте поръчали, дали е с 

правилните размери, точния цвят дали са доставени всички части на тапета. Ако тапетът 

се състои от няколко части се уверете, че всичките се вписват заедно и че са от с един и 

същи цветови нюанс. 

3. Лепилото е необходимо да се приготви в зависимост от упътванията на производителя 

му. 

Лепене на тапетите: 

1. В началото изберете мястото на тапета и посредством линия и молив отбележете 

краищата на тапета, тоест неговите граници. 

2. Лепилото се нанася върху тапета чрез четка или валяк върху задната страна на тапета, 

достатъчно дълго за да започне хартията да поема лепилото. Нанасяйте лепилото 

равномерно и навсякъде, но максимално в течение на една минута за да не нанесете 

твърде много лепило. 

!!! ВНИМАНИЕ !!! Необходимо е да нанесете само един слой лепило върху тапета. 

3. Нанасяйте лепилото отвън навътре, така че цялата повърхност да бъде покрита. Това ще 

въпрепятства образуването на въздушни мехурчета след поставянето на тапета на стената. 

4. При поставянето на тапета за стената трябва да бъдете много внимателни да не се 

получи разминаване или гънки, които биха влошили впечатлението  от крайния резултат. 

Ако тапетът се прегъне леко, просто отлепете внимателно и отстранете неравномерността, 

това няма да е проблем. При прилагането на лепилото върху фототапета, имайте представа 

за неговите характеристики, защото при изкривяване на тапета, то може да ви създаде 

проблем при изправянето му после на стената. 

5. Първата част от тапета (ако той се състои от няколко) поставете на граничната линия, 

която сте отбелязали. Трябва да сте внимателни, защото първата част и нейното 

разположение ще определи разположението и на останалите части. Притиснете тапета 

леко към стената и той ще се фиксира към повърхността. 

6. Когато използвате валяк за да фисирате всяка част от тапета, движението е отгоре 

надолу и от вътрешността към краищата. По този начин ще премахнете много въздушни 

мехурчета и ще даде пространство на лепилото да фиксира тапетът към стената. Някои от 

въздушните мехурчета не могат да бъдат отстранени с валяк - те ще напуснат 

повърхността след изсъхване на лепилото или ако срежете тапета за да може въздухът да 

излезе. 

7. За да продължите лепенето на тапети, повторете същите действия с останалите части на 

тапета като внимателно съединете краищата на отделните части. Внимавайте с ръбовете 



на частите с цел тапетът да има завършения си вид. Когато поставите частите, чрез мека 

кърпа отстранете излишното лепило. 

8. !!! ВНИМАНИЕ !!! Знаейки, че тапетът е вид хартия, работете с изключително 

внимание. Не го разтягайте, защото това може да доведе до скъсване; навивайте или нещо 

друго, което не е споменато, защото непрофесионалната работа с тях може да доведе до 

нежелан резултат и грешки. 

9. Части от тапета, които излизат извън рамките на стената, отстранете внимателно, 

използвайки линия и скалпел или нож за хартия. 

Най-честите грешки при лепене на декоративен тапет: 

1. Ако не оставите достатъчно време, лепилото да се абсорбира, може да се получат 

въздушни мехурчета при поставянето на стената. 

2. В противния случай, ако поставите твърде много лепило или го разнасяте твърде 

небрежно. 

3. Неправилна употреба и съхранение на тапета след получаване. 

Важна ИНФОРМАЦИЯ в случай на рекламация на фототапети: 

След доставка е необходимо да проверите: 

- дали Ви е доставен правилният по размери тапет, както и модел, което ще видите на 

етикета. След това отворете опаковката. 

- дали е доставен в правилната позиция, размери и боя са в ред, в съответствие с вашата 

стена. 

-  дали са налични всички части на фототапета и дали си пасват (при фототапети, 

състоящие се от няколко части) 

- дали тапетът е по един или друг начин повреден или одраскан, което би се отразило на 

визуалното му съвършенство. 

Имате право на рекламация ако опишете тапета за стена, опаковате го в оригиналната му 

опаковка и го върнете обратно към нас. Затова запазете оригиналната опаковка. 

Рекламации не се приемат за тапети, които вече са използвани (нанесено е лепило, 

залепени са за стената) 

За всички повреди, нанесени по време на употреба, ние не носим отговорност! 

При лепене на фототапети за стена е необходимо да се следва правилно 

ръководството и да се избере подходящо лепило за тапети. 


