
  MANUÁL K NALEPENÍ NÁLEPEK NA STĚNU 

Samolepky jsou určeny k dekoraci stěn, nábytku, aut, keramických povrchů, skla či plastu.  

Každá samolepka se skládá ze tří vrstev: podkladového papíru, samolepící fólie a přenášecí fólie. 

 

 

 

 

 

 

     Postup pro nalepení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Způsob ošetření 

 Čištění nálepky namokro, může poškodit především vaši stěnu. Pokud jsou však nalepené na zeď malovanou omyvatelnou barvou, 

 můžete ji umýt vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem. 

Příprava povrchu:  
 

- povrch nalepení musí být čistý a suchý  
- v případě potřeby je nutné přetřít stěny suchým hadrem  
- čerstvě natřené stěny je třeba nechat vyschnout, co nejdéle. Ideální je nálepky 

aplikovat na stěnu alespoň po dvou týdnech od malování.  
- v případě nalepení nálepky na karoserii vašeho auta, je třeba rovněž dbát na 

přípravu povrchu a důkladně ho očistit před samotným nalepením 

Naplánujte si aplikování nálepky  

S pomocí malířské lepicí pásky, která 

se snadno ze stěn odlepuje, si 

vybranou samolepku ještě s 

ochrannou fólií připevněte na vybraná 

místa vašeho interiéru a vyberte si to 

nejlepší z nich. 

Příprava fólie k nalepení  

Položte nálepku na rovný povrch 

vzorem dolů. Vezměte si hadr nebo 

houbičku a pomalu jedním tahem 

přejděte po celé nálepce, aby se co 

nejlépe přichytila k přenášecí fólii a tak 

se lépe aplikovala na povrch stěn. 

Odstranění podkladové fólie  

Pomalu jemným tahem oddělte 

podkladový papír od samolepky. Pokud 

se některá část přichytí na papír, 

opatrně ji přitlačte zpět na přenášecí 

fólii. Pokud se Vámi vybraný vzor skládá 

z více částí, je třeba je v tomto kroku 

rozstřihnout podle libovolného vzoru a 

pokračovat v nalepení. 

Nalepení na stěnu  

Přiložte nálepku nebo vybranou část 

motivu na Vámi zvolenou část stěny. 

Nejvhodnější je aplikovat ji na stěnu 

pomalu shora dolů a následně místa, kde 

se nachází vzor vyhladit hadrem či 

suchou houbou. Je třeba se vyvarovat 

místům, kde se vzor nenachází. Na vzor 

tak vytváříme tlak, aby co nejlépe přilnul 

k stěně. 

Odstranění přenášecí fólie  

Pomalu odstraňujte přenášecí fólii 

nejlepší shora dolů a dávejte pozor na 

přichycení fólie na zeď. Pokud se 

nějaká část na stěně nedrží, je třeba ji 

na stěnu dotlačit a vyrovnat houbou či 

hadříkem stejně jako v předchozím 

kroku. 

Hotovo 

Gratulujeme, nyní už máte svou 

originální dekoraci na stěně. 

Odstranění nálepek 

Pokud se Vám již vybraný vzor nelíbí nebo Vám již do nového interiéru neladí a přejete si nálepku ze stěny odstranit, 

můžete tak učinit následujícím způsobem. 

Jemně načněte nálepku na stěně prsty či nehtem, případně tenkou špičkou nože a pomalým tahem ji odlepujte směrem 

shora dolů. Pokud se některá část nechce odlepit, resp. pevněji drží na stěně, je možné ji odstranit pomocí sušiče vlasů, 

kterým na nízké teplotě ohřejete povrch samolepky a pak následně snadno odstraníte. 

www.obraznastenu.cz 


