Čištění a údržba tapet
Papírové tapety
Tyto tapety mají velmi malou spíše nulovou omyvatelnost. Pokud dojde ke znečištění kapalinou
snažíme se co nejdříve velmi opatrně skvrnu vytupovat nikdy „nestírat“ suchým hadříkem nebo houbou vždy od
kraje do středu. Případně v kombinaci s navlhčeným hadříkem v čisté vodě opatrně skvrnu střídavě mírně navlhčit
a ihned vysušit viz předchozí. Menší skvrny, tužku, zaschlé bláto lze vyčistit opatrně kreslířskou gumou. V případě
čirých tekutin tapetu co nejdříve vysušíme.
Vliesové tapety
Tyto lze i za určitých podmínek čistit za vlhka podle údajů výrobce (symbol 2 nebo 3 vlnek). Doporučuje se opět
znečištění odstranit co nejdříve tupováním od kraje ke středu, lze použít i slabý roztok saponátu. Nesmí dojít
k promočení tapety následně by mohla tapeta barevně nebo strukturou degradovat. Opět lze použít k čištění
kreslířskou gumu.
Vinylové tapety
Jejich povrch je velice odolný proti mechanickému poškození i proti nasákavosti (symbol 3 vlnek a kartáč). Pokud
dojde ke znečištění povrchu lze jej bez problému otřít aniž by zůstaly skvrny. Pokud ano lze použít mokrou cestu
k čištění - hadřík, houba, měkký kartáček a slabý roztok saponátu.
Pozor u spojů, mohlo by dojít k zatečení pod tapetu a následné lokální odlepení tapety.
Látkové tapety
Doporučuje se veškeré postupy čištění látkových tapet vyzkoušet na zbytku tapety případně na nejméně viditelném
místě nalepené tapety. Zde bývají velmi rozdílné charakteristiky čištění symboly 1-3 vlnek, podle typu materiálu.
Opět platí pravidlo čerstvé mokré skvrny vytupovat od kraje ke středu a následně navlhčeným hadříkem nebo
houbou se slabým roztokem saponátu stejným způsobem tapetu dočistit. Suché nebo zaschlé skvrny se lze pokusit
jemným kartáčkem a vysavačem vydrolit ze struktury povrchu tapety. U odolných skvrn lze použít prostředky na
čištění čalounění tzv. suchou pěnu apod., vždy odzkoušet mimo hlavní plochu.
Obecná pravidla:
- ihned se snažit při znečištění tekutinou co nejdříve ji z povrchu odsát
- při čištění tapetu nemáčet jen vlhčit a sušit
- nepoužívat k čištění prostředky obsahující bělidla nebo abraziva
- povrch tapety čistit jen tupováním, odsáváním kapaliny nikdy povrch nečistit silou a nebo nečistotu jakoby
rozmazávat
- při nedodržení těchto postupů by mohlo dojít k vymytí barev a vzoru, poškození struktury samotné tapety a
ta se začne rozpadat
- pokud dojde ke znečištění papírových, vliesových tapet kávou, vínem, tukem apod. je poškození
neodstranitelné vzhledem k tomu, že dojde k nasáknutí barviv, tuků do struktury celé tapety
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