
NÁVOD NA LEPENÍ SAMOLEPEK 

 

Příprava povrchu před lepením 

Plochu zvolenou k aplikaci samolepky je nutné nejprve zbavit prachu, mastnoty a veškerých dalších 

nečistot a doporučujeme ji také otřít vlhkým hadříkem, jinak by v budoucnu hrozilo její odlepování, a 

to především na okrajích. Pokud budete samolepku lepit na karoserii auta, ta nesmí být 

navoskovaná! 

Příprava samolepky před lepením a aplikace na požadované místo 

Protože Vám samolepku dodáváme v krabici ve stočeném stavu, rozložte ji po jejím vyjmutí z obalu 

motivem dolů na pevnou, rovnou plochu a takto ji nechte chvíli odpočinout, aby nebyla pokroucená a 

dosáhla pokojové teploty. U větších sad samolepek doporučujeme provést 24hodinový test pouze s 

jednou nálepkou ze sady. Samolepky NEJSOU určeny pro povrchy čerstvě natřené, vlhké a latexové. 

Nově natřené zdi musí minimálně tři týdny vyschnout. 

Lepení samolepky bez přenosové fólie 

Samolepka bez přenosové fólie se lepí naprosto jednoduše. V případě menší samolepky můžete 

opatrně sejmout celý motiv z papírového podkladu najednou, přičemž dávejte pozor, abyste nálepku 

nepoškodili např. rychlým odlepováním. Poté ji postupným vyhlazováním od jejího horního okraje 

přilepte na požadované místo. Během vyhlazování kontrolujte, zdali při tom nevznikají nechtěné 

bublinky. Pokud by přesto vznikly, je ve většině případů možné samolepku opatrně odlepit a znovu 

nalepit, nebo případně bublinky propíchnout špendlíkem a vyhladit. Na hladké povrchy, které můžete 

navlhčit, jako je např. sklo, nábytek, použijte rozprašovač s vodou s jarem a lepte přímo „na mokro“ – 

bubliny se vám tak podaří eliminovat. 

V případě lepení větších motivů (cca nad 80 cm) odlepte samolepku z podkladového papíru jen 

částečně a na jejím horním okraji ji nejprve přichyťte na požadované místo. Poté začněte podkladový 

papír pomalu pod co nejostřejším úhlem odlepovat a postupným vyhlazováním pomocí měkké stěrky 

(např. guma, filc, hadřík…) samolepku přilepte k povrchu. Lepení větších motivů doporučujeme 

provádět ve dvou osobách. 

Lepení samolepky s přenosovou fólií 

V případě lepení samolepky opatřené přenosovou fólií ji před samotným lepením nejprve otočte 

motivem nahoru a v místě motivu měkkou stěrkou důkladně několikrát přejeďte přes přenosovou 

fólii. Tím zajistíte přilepení přenosové fólie k samolepce, protože během dopravy mohlo dojít v 

některých místech k jejímu odlepení. 

Jednodušší motivy samolepek lepte jako jeden celek. V případě větších motivů či samolepkových sad, 

můžete dodaný arch rozstříhat a lepit po částech – bude se Vám tak s nimi lépe manipulovat a z 

jednotlivých dílů si také případně můžete vymyslet vlastní rozložení motivu. Pokud se však samolepka 

skládá z více drobných dílů nebo je grafika v jednom kuse, arch nerozstříhávejte! 

Pokud budete samolepku lepit sami, bude Vám dobrým pomocníkem klasická malířská papírová 

páska, pomocí které si můžete samolepku přes horní hranu průhledné přenosové fólie přilepit na 

požadované místo a pohledem z dálky si zkontrolovat přesnost jejího umístění. Stejně jako u 

samolepek bez přenosové fólie přesto doporučujeme lepení větších motivů provádět ve dvou 

osobách. 



Pokud nemáte samolepku přilepenou na vybraném místě lepicí páskou, podkladový papír 

doporučujeme odstranit tak, že samolepku položíte na rovnou plochu, přenosovou fólií dolů. Poté 

začněte podkladový papír pomalu pod co nejostřejším úhlem odlepovat od přenosové fólie, přičemž 

musíte zajistit, aby Vám všechny části motivu zůstaly přilepeny na přenosové fólii. Pokud Vám někde 

samolepka zůstane na podkladovém papíru, vraťte se, přitlačte samolepku zpět a znovu pokračujte. 

V případě, že jste si samolepku nejprve přilepili lepicí páskou na požadované místo, přetočte ji přes ní 

a začněte pomalu pod co nejostřejším úhlem odstraňovat podkladový papír. V této fázi se nesmí 

odlepená samolepka ještě dotknout podkladu! Abyste tomuto předešli, doporučujeme podkladový 

papír odlepit jen částečně a zbylou část odlepovat postupně až během samotného přilepování 

samolepky na vybrané místo. 

Pokud jste s umístěním samolepky spokojeni, začněte ji pomocí měkké stěrky přes přenosovou fólii 

směrem shora dolů vyhlazovat, aby nevznikly bubliny. Samolepku doporučujeme uhlazovat pouze v 

místech motivu samolepky, ať zbytečně nepřilepujete přenosovou fólii k podkladu. 

V případě, že jste samolepku lepili „na mokro“, před sejmutím přenosové fólie vytlačte veškerou 

vodu a vyčkejte cca 1 hodinu, než plocha vyschne a lepidlo zaschne, příp. pro urychlení můžete použít 

fén. Samotné sejmutí přenosové fólie pak provádějte pod co nejostřejším úhlem směrem odshora 

dolů. Díky tomu, že samolepka má velmi kvalitní a silnější lepidlo než přenosová fólie, zůstane Vám 

na podkladu pouze samolepka. 


