
Návod 
na lepení 
panelů PVC
Co budete potřebovat: 

1. PVC panel, který má velikost 0,41 – 0,48 m2 a je 0,4 nebo 0,6 mm silný,
2. lepidlo (např. Soudal na dřevo 67A nebo Transacryl, popř. jakékoliv montážní lepidlo),
3. malířskou pásku,
4. nůžky,
5. vodováhu, pravítko,
6. nůž.

Rozměry panelu upravíme odstřižením - nejlépe nůžkami. Zeď by měla být očištěna od předchozích nátěrů, špíny a 
prachu, protože lepidlo nedrží dobře na prašném povrchu. Doporučujeme před nanesením panelů napenetrovat zeď. 
Při lepení si dejte pozor, aby panely byly ve stejné linii - viz. obrázek. 
U vzorů dekorativních kamenů a cihel doporučujeme první panel zastříhnout narovno a druhý panel otočit o 180 
stupňů, aby navazoval.

Panely o síle 0,4 mm lze použít i na povrchy, které nejsou úplně rovné. Skryjí malé nerovnosti a vady na zdi.  
Panely o síle 0,6 mm lze použít pouze na hladkou zeď. 

1. Příprava panelů



Lepení sousedících panelů – u panelů o síle 0,4 mm se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého. 
U panelů o síle 0,6 mm se lepí panely těsně vedle sebe. Lepidlo nanášejte na panely ze zadní strany podle obrázku. 
Panely přidržte na zdi 1-3 minuty po nanesení lepidla. Pro zjednodušení lepení panelů a jako prevence sklouzávání 
panelů ze stěn při lepení, doporučujeme je přilepit na zeď navíc ještě malířskou páskou.

2. Lepení panelů 

3. Aplikace okrajových lišt

Pokud budete instalovat i okrajové lišty, přilepte je okolo zamýšlené oblasti (viz obrázek č.1a). 
V případě rohového zakončení je nutné postupovat dle obrázků č. 1b a č.1c.
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Panely jsou vhodné do kuchyní, koupelen, obývacích místností - do interiéru. Jsou voděodolné. Při použití panelů v 
koupelně se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého, aby se zabránilo vniknutí vody za panel.


