
 

 

MANUÁL K NALEPENIU NÁLEPIEK NA STENU 

Samolepky sú určené na dekoráciu stien, nábytku, áut, keramických povrchov, skla či plastu. 

Každá samolepka sa skladá z troch vrstiev: podkladového papiera, samolepiacej fólie a prenášacej fólie. 

 

 

 

 

 

 

      Postup pre nalepenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spôsob ošetrenia 

 Čistenie nálepky namokro, môže poškodiť predovšetkým vašu stenu. Ak sú však nalepené na stenu maľovanú umývateľnou farbou, 

 môžete ju umyť vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.  

Príprava povrchu: 

- povrch nalepenia musí byť čistý a suchý 

- v prípade potreby je nutné pretrieť steny suchou handrou 

- čerstvo natreté steny je potrebné nechať vyschnúť, čo najdlhšie. Ideálne je nálepky 

aplikovať na stenu aspoň po dvoch týždňoch od maľovania. 

- v prípade nalepenia nálepky na karosériu vášho auta, je potrebné rovnako dbať na 

prípravu povrchu a dôkladne ho očistiť pred samotným nalepením 

 

Naplánujte si aplikovanie nálepky 

S pomocou maliarskej lepiacej pásky, 

ktorá sa ľahko zo stien odlepuje, si 

vybranú samolepku ešte s ochrannou 

fóliou pripevnite na vybrané miesta 

vášho interiéru a vyberte si to 

najlepšie z nich. 

 

Príprava fólie na nalepenie 

Položte nálepku na rovný povrch 

vzorom dole. Zoberte si handru alebo 

hubku a pomaly jedným ťahom prejdite 

po celej nálepke, aby sa čo najlepšie 

prichytila k prenášacej fólii a tak sa 

lepšie aplikovala na povrch stien. 

 

Odstránenie podkladovej fólie 

Pomaly jemným ťahom oddeľte 

podkladový papier od samolepky. Ak sa 

niektorá časť prichytí na papier, opatrne 

ju pritlačte späť na prenášaciu fóliu. Ak 

sa Vami vybraný vzor skladá z viacerých 

častí, je potrebné ich v tomto kroku 

rozstrihnúť podľa ľubovoľného vzoru 

a pokračovať v nalepení.  

 

Nalepenie na stenu 

Priložte nálepku alebo vybranú časť 

motívu na Vami zvolenú časť steny. 

Najvhodnejšie je aplikovať ju na stenu 

pomaly zhora nadol a následne miesta, 

kde sa nachádza vzor vyhladiť handrou či 

suchou hubkou. Je potrebné sa 

vyvarovať miestam, kde sa vzor 

nenachádza. Na vzor tak vytvárame tlak, 

aby čo najlepšie priľnul k stene. 

 
Odstránenie prenášacej fólie 

Pomaly odstraňujte prenášaciu fóliu 

najlepšie zhora nadol a dávajte pozor 

na prichytenie fólie na stenu. Ak sa 

nejaká časť na stene nedrží, je 

potrebné ju na stenu dotlačiť 

a vyrovnať hubkou či handričkou 

rovnako ako v predchádzajúcom 

kroku. 

 
Hotovo 

Gratulujeme, teraz už máte svoju 

originálnu dekoráciu na stene.  

 

Odstránenie nálepiek 

Ak sa Vám už vybraný vzor nepáči alebo Vám už do nového interiéru neladí a želáte si nálepku zo steny odstrániť, môžete 

tak urobiť nasledovným spôsobom: 

Jemne načnite nálepku na stene prstami či nechtom, prípadne tenkou špičkou noža a pomalým ťahom ju odlepujte 

smerom zhora nadol. Ak sa niektorá časť nechce odlepiť, resp. pevnejšie drží na stene, je možné ju odstrániť pomocou 

sušiča vlasov, ktorým na nízkej teplote ohrejete povrch samolepky a potom následne ľahko odstránite.  
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