
NAVODILA ZA LEPLJENJE STENSKIH NALEPK 

Nalepke so namenjene dekoraciji stene, pohištva, avtomobila, stekla, keramičnih površin in plastike. 

Vsaka nalepka je sestavljena iz treh slojev: papirnate podlage, samolepljive folije in folije za prenos. 

 

 

 

 

 

      

 Postopek pri lepljenju: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nega in vzdrževanje 

Čiščenje z mokro krpo se ne priporoča, saj lahko to poškoduje nalepko. Medtem ko v primeru, da je nalepljena na steno in nato prebarvana, jo 

lahko obdelate tudi z detergentom in vlažno krpo.  

Odstranjevanje nelepljive folije 

Počasi in previdno povlecite papirnato 

folijo z nalepke. V kolikor nalepka ostane 

s papirnato folijo, jo počasi vrnite nazaj in 

odlepite od papirnate ter vrnite na 

zaščitno folijo. Če je nalepka sestavljena iz 

več motivov, ki se morajo razporediti, jih 

odrežite in z njimi ponovite isti postopek.  

Priprava površine: 

- površina lepljenja mora biti čista in suha 

- v primeru da je to potrebno, obrišite steno s suho krpo 

- sveže pobarvane stene se morajo sušiti čim dlje. Najbolje je nalepiti nalepko šele 

dva tedna po barvanju 

- v primeru lepljenja nalepke na Vaš avtomobil, je potrebno biti pozoren na pripravo 

površine lepljenja -  čistočo in vlažnost 

 

Izplanirajte lepljenje nalepke 

S pomočjo pleskarskega lepilnega traka, 

ki se zelo lahko odstrani s stene in še 

vedno z zaščitno folijo, postavite nalepko 

na steno, da vidite kateri položaj na steni 

ji najbolj ustreza.  

Priprava folije za lepljenje 

Postavite nalepko na ravno površino 

z vzorcem obrnjenim navzdol. Vzemite 

krpo ali gobo in počasi obdelajte celo 

nalepko, saj se bo tako pozneje najbolje 

zalepila na steno.  

Lepljenje na steno 

Pritrdite nalepko ali izbrani del motiva na 

določen del stene. Najbolje je lepiti na steno 

od vrha proti dnu, nato pa na vseh 

posameznih delih nalepke. Izjema so lahko 

deli nalepke brez vzorca. Na vzorec motiva 

dobro pritisnite, zato da se nalepka kar 

najbolje prilepi na steno. 

Odstranjevanje zaščitne folije 

Počasi odstranite zaščitno folijo, najbolje 

od zgoraj navzdol in bodite pozorni, da 

nalepka ostane na steni. Če se odstrani 

tudi nalepka, jo ponovno pritisnite na zid 

in obdelajte površino ponovno. 

Konec 

Čestitamo, sedaj imate svojo 

originalo dekoracijo na steni.  

 

Odstranjevanje nalepke  

Če Vam izbrani vzorec ni več všeč ali pa se ne ujema z novo notranjostjo in želite odstraniti nalepko s stene, potem storite to 

z upoštevanjem naslednjih navodil:  

Na začetku jo enostavno odlepite z nohtom, ko pa se dovolj odlepi jo preprosto povlecite, dokler se popolnoma ne odlepi. 

V kolikor bodo ostanki, ki se ne bodo z lahkoto odlepili, lahko uporabite sušilnik za lase, ki bo v pomoč pri odstranjevanju 

ostankov.  
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