
                  T E C H N I C K Ý  L I S T  L E P I D L A  N A  T A P E T Y  T A P O S A  

Dodavatel: HIT OFFICE s.r.o., Novosedlická 999, 415 01 Teplice, IČ 60467801 

1. Popis výrobku 

TAPOSA – je roztok lepidla na tapety. Taposa je ředitelná vodou, v dodaném stavu je však připravena 

k použití., proto jí není nutno před použitím ředit. Roztok se používá k lepení papírových nebo 

textilních tapet na savé podklady, k lepení dekoračních papírů. 

Charakteristika & výhody:  

• Produkt se vyznačuje vysokou účinností a obzvláště vysokou přilnavostí  

• Vynikající vlastnosti usnadňující lepení 

• S protiplísňovým efektem  

• Při zasychání nezanechává stopy 

 

2. Parametry lepidla: 

 

Konzistence tekutá 

Objem balení 1 litr 

Vydatnost 1 litr Cca 5 m2 

Zápach  bez zápachu 

Ředidlo Voda 

  

 

3. Příprava podkladu: 

Povrch  by  měl  být  čistý,  suchý, rovný, hladký, bez trhlin, zbavený  prachu,  staré  malby, případně 

starých tapet.   

4. Příprava lepidla, způsob zpracování 

Lepidlo Taposa je v dodaném stavu připraveno k použití. Lepidlo přelejte do nádoby, která vám 

umožní snadné nanášení na tapetu a důkladně ho promíchejte. V případě potřeby je možné ho 

naředit vodou a promíchat. Potom je lepidlo připraveno k použití. Lepidlo nanášejte štětcem, štětkou 

nebo válečkem na tapetu i na podklad v jedné vrstvě. Tapetu po nanesení lepidla složte natřenou 

plochou k sobě a nechte důkladně provlhčit. Tapety se lepí odshora dolů a vyhlazují se měkkým 

kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo 

hadříkem. Teplota podkladu a okolního prostředí nesmí být při aplikaci menší než + 10 °C.  Řiďte se 

pokyny výrobce tapety.  Na  lepidle  nešetřete,  hlavně  po  okrajích  naneste  dostatečné množství, 

ale pozor, abyste nepřetřeli přes okraj.  

5. Způsob skladování: 

Pokud je výrobek skladován při teplotě 10-25°C  v původním neotevřeném obalu,  uchovává užitné 

vlastnosti jednoho roku od data výroby. Chraňte Taposu proti mrazu. Po otevření je nutné výrobek 

ihned spotřebovat. 



6. Likvidace odpadů a obalů: 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo, určené obcí k odkládání plastových 

odpadů.  

7. Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 

Při práci s tekutou Taposou  použijte vhodný ochranný oděv, rukavice, brýle. Při manipulaci dodržujte 

zásady osobní hygieny, nejezte, nepijte, nekuřte. Výrobek není určen k požívání. 

• Při kontaktu lepidla s kůží může dojít k zarudnutí kůže- důkladně omyjte vodou 
• Při zasažení očí může dojít k zarudnutí nebo bolestivému řezání- důkladně omyjte vodou, případně 
vyhledejte lékaře 
• Při náhodném požití vypláchněte ústa čistou vodou, v případě potřeby vyhledejte lékaře  
• Výrobek není klasifikován jako nebezpečný 

 


