
LEPENÍ SAMOLEPEK – POSTUP:

 doporučená teplota pro lepení je 15-28 °C 
 lepená plocha musí být dobře očištěná a odmaštěná 

(nejlépe lihem)

1) nalepte  na  samolepku  přenosnou  folii  a  sloupněte  ji 
z podkladového papíru (samolepka zůstane na přenosce)

2) umístěte samolepku na požadované místo
3) gumovou  nebo  filcovou  stěrkou  pomalu  vytlačujte 

vzduchové bublinky (od středu samolepky k okraji) 
4) po  přilnutí  opatrně  strhněte  přenášecí  fólii  a  kraje 

samolepky opatrně přejeďte stěrkou

Tip:  pro  lepení  oblých  míst  a  prolisů  nahřívejte  pomocí 
fénu nebo horkovzdušné pistole 

malé samolepky (siluety) lepíme nasucho:
je  potřeba  pečlivě  umístit  na  požadované  místo,  po 
přilepení již nelze odstranit bez poškození

velké samolepky doporučujeme lepit namokro:
do  rozprašovače  namíchejte  vodu  s  trochou jaru  (pro 
lepení  na sklo použijte čistou vodu) – lepenou plochu a 
samolepku  před  nalepením  postříkejte  –  nechte  schnout 
30-60 minut (podle teploty) – dokud se kraje samolepky 
při strhávání fólie odlepují, nechte ji schnout

„teplo zvyšuje přilnavost lepidla na fólii, fólie je pak měkčí 
a lépe se tvaruje - při nižších teplotách lepidlo hůře reaguje 
s     podkladem“  

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu: 722 690 690, nebo na e-mailu: info@e-samolepky.eu, www.e-samolepky.eu
Více návodů k vytištění můžete stáhnout zde: http://www.martinhavlicek.eu/images/navod.pdf
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LEPENÍ SAMOLEPEK – POSTUP:

 doporučená teplota pro lepení je 15-28 °C 
 lepená plocha musí být dobře očištěná a odmaštěná 

(nejlépe lihem)

5) nalepte  na  samolepku  přenosnou  folii  a  sloupněte  ji 
z podkladového papíru (samolepka zůstane na přenosce)

6) umístěte samolepku na požadované místo
7) gumovou  nebo  filcovou  stěrkou  pomalu  vytlačujte 

vzduchové bublinky (od středu samolepky k okraji) 
8) po  přilnutí  opatrně  strhněte  přenášecí  fólii  a  kraje 

samolepky opatrně přejeďte stěrkou

Tip:  pro  lepení  oblých  míst  a  prolisů  nahřívejte  pomocí 
fénu nebo horkovzdušné pistole 

malé samolepky (siluety) lepíme nasucho:
je  potřeba  pečlivě  umístit  na  požadované  místo,  po 
přilepení již nelze odstranit bez poškození

velké samolepky doporučujeme lepit namokro:
do  rozprašovače  namíchejte  vodu  s  trochou jaru  (pro 
lepení  na sklo použijte čistou vodu) – lepenou plochu a 
samolepku  před  nalepením  postříkejte  –  nechte  schnout 
30-60 minut (podle teploty) – dokud se kraje samolepky 
při strhávání fólie odlepují, nechte ji schnout

„teplo zvyšuje přilnavost lepidla na fólii, fólie je pak měkčí 
a lépe se tvaruje - při nižších teplotách lepidlo hůře reaguje 
s     podkladem“  

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu: 722 690 690, nebo na e-mailu: info@e-samolepky.eu, www.e-samolepky.eu
Více návodů k vytištění můžete stáhnout zde: http://www.martinhavlicek.eu/images/navod.pdf
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LEPENÍ SAMOLEPEK – POSTUP:

 doporučená teplota pro lepení je 15-28 °C 
 lepená plocha musí být dobře očištěná a odmaštěná 

(nejlépe lihem)

1) nalepte  na  samolepku  přenosnou  folii  a  sloupněte  ji 
z podkladového papíru (samolepka zůstane na přenosce)

2) umístěte samolepku na požadované místo
3) gumovou  nebo  filcovou  stěrkou  pomalu  vytlačujte 

vzduchové bublinky (od středu samolepky k okraji) 
4) po  přilnutí  opatrně  strhněte  přenášecí  fólii  a  kraje 

samolepky opatrně přejeďte stěrkou

Tip:  pro  lepení  oblých  míst  a  prolisů  nahřívejte  pomocí 
fénu nebo horkovzdušné pistole 

malé samolepky (siluety) lepíme nasucho:
je  potřeba  pečlivě  umístit  na  požadované  místo,  po 
přilepení již nelze odstranit bez poškození

velké samolepky doporučujeme lepit namokro:
do  rozprašovače  namíchejte  vodu  s  trochou jaru  (pro 
lepení  na sklo použijte čistou vodu) – lepenou plochu a 
samolepku  před  nalepením  postříkejte  –  nechte  schnout 
30-60 minut (podle teploty) – dokud se kraje samolepky 
při strhávání fólie odlepují, nechte ji schnout

„teplo zvyšuje přilnavost lepidla na fólii, fólie je pak měkčí 
a lépe se tvaruje - při nižších teplotách lepidlo hůře reaguje 
s     podkladem“  

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu: 722 690 690, nebo na e-mailu: info@e-samolepky.eu, www.e-samolepky.eu
Více návodů k vytištění můžete stáhnout zde: http://www.martinhavlicek.eu/images/navod.pdf


