
Meistars Tavām vajadzībām - Emeistars.lv  Skatīt oriģinālu te: Tapetes, tapešu līmēšana

 

Tapetes, padomi tapešu izvēlē 
Gluži tāpat kā apģērbs ietērpj cilvēku, radot noteiktu noskaņu un koptēlu, tāpat arī 

tapetes ietērpj telpu – tapetes spēj radīt interjerā noskaņu. Tapetes ir viens no tiem 

iekštelpu apdares risinājumiem, kas vienmēr ir aktuāls, jo tām ir vairākas būtiskas 

priekšrocības – šāda apdares risinājuma izvēle nesaistās ar lieliem finansu un laika 

resursiem, turklāt tapešu krāsas, faktūras, kombinēšanas iespējas ir daudzveidīgas.  

 

Tapešu izvēli nosaka dažādi faktori – virsma, kur tapetes paredzēts līmēt (sienas, 

griesti), telpas lielums, telpas apgaismojums, virsmas kvalitāte (piemēram, sienu 

gludums, sienu sausums / mitrums), tapešu līmētāja profesionalitāte, pieejamie laika 

un finansu resursi.  Tapetes tiek izgatavotas no dažādiem materiāliem – papīra, vinila, 

dabiskajiem materiāliem, tekstila, akrila, velūra, fizelīna u.c. 

 

Papīra tapetes    

Vissenākās ir papīra tapetes – lai gan tās izgatavotas no ekoloģiski tīra materiāla un 

„elpo”, tās ir trauslas, plānas un neelastīgas. Pieprasījums pēc šīm tapetēm laika 

gaitā ir samazinājies, jo ir radītas dažādas alternatīvas - tādas tapetes, kas ievērojami 

mazāk plīst, līmējot neveido „pūslīšus”, izžūstot nesaraujas, neatlīmējas no sienas un 

neizbalē. Papīra tapetes ir piemērotākais sienu apdares risinājums tiem cilvēkiem, 

kuri cieš no kādas alerģijas (papīra tapetes pretēji sintētiskajām tapetēm nesatur 

alergēnus), cilvēkiem, kuriem nav iespējas vai vēlēšanās iegādāties dārgas tapetes, kā 

arī tiem cilvēkiem, kuri ļoti bieži vēlas radikāli mainīt noskaņu interjerā un papīra 

tapešu izvēlei ir loģisks ekonomiskais pamatojums.   

 

Vinila tapetes    

 

Vinila tapetes ir mūsdienu tehnoloģiju radīts apdares risinājums, kas strauji ieguvis 

popularitāti un kļuvis pieprasīts nozīmīgo priekšrocību dēļ. Vinila tapetes ir pieejamas 

plašā izvēlē – gan plānas un biezas, gan gludas un ar izteiktu reljefu. Vinila tapetes 

iespējams izmantot teju visās telpās – istabās, virtuvēs, vannas istabās, kā arī 

sabiedrisko iestāžu telpās u.c. Tas tādēļ, ka vinila tapetēm augsta kvalitāte – tās 

veidotas no divām kārtām – apakšējā kārta ir izturīgs fizelīns vai papīrs, bet virsējā 

kārta ir polivinilhlorīda plēve, kas lielākoties apstrādāta ar dažādiem antibakteriāliem 

preparātiem (piemēram, pret sēnīšu veidošanos). Tām ir arī plašas dekoratīvās  
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īpašības – iespējams imitēt dažādas tekstūras (audumu, papīru, koku, apmetumu 

u.c.), turklāt, pareizi līmējot, tapešu raksts sakrīt tik precīzi, ka šuves ir praktiski 

nemanāmas. Nozīmīga priekšrocība ir arī tā, ka vinila tapetes ir izturīgas pret 

mehānisku un ķīmisku iedarbību, gaismas iedarbību, berzi un mazgāšanu. No stingra, 

bieza vinila izgatavotās tapetes ir mazgājamas. Jāatceras, ka, jo tapetes ir 

ūdensizturīgākās, jo tās mazāk „elpo”, tādēļ biezās vinila tapetes ieteicams līmēt 

tajās telpās, kur tapešu mazgāšana ir ļoti nepieciešama. Citās telpās, kur sienas ir 

saucas, ieteicams izvēlēties plānākas vinila tapetes, lai saglabātu sienu „elpošanu”. 

 

Tās ir salīdzinoši viegli līmējamas un nav nesamērīgi dārgas. To, ka vinila tapetes ir 

salīdzinoši viegli līmējamas, apliecina tas, ka nav nepieciešams rūpīgi sagatavot 

virsmu – vinila tapešu līmēšanai nav nepieciešama apstrāde ar apmetumu, gruntēšana, 

jo tās labi apslēpj virsmas defektus. Turklāt šīs tapetes ir elastīgas un līmēšanas 

procesā tās ir iespējams pastiept, lai starp tapešu joslām nerastos spraugas vai 

pārklājumi.   

 

Krāsojamās tapetes    

Krāsojamo tapešu popularitāte skaidrojama ar to, ka tās sniedz lielu izvēles brīvību 

gan reljefa un faktūras, gan krāsu ziņā. Krāsojamās tapetes tiek izgatavotas no vinila 

un arī tām piemīt iepriekš minētās vinila tapešu priekšrocības. Krāsojamās tapetes 

piemērotas tiem cilvēkiem, kuri tiecas pēc biežām izmaiņām interjerā. Krāsojamās 

tapetes, atkarībā no tapešu reljefa un krāsas veida, krāsojamās tapetes iespējams 

pārkrāsot ~ 7 reizes. Jāatceras, ka krāsojamo tapešu krāsošanai nav tikai dekoratīva 

nozīme – krāsošana ne tikai piešķir krāsu, bet arī nomaskē tapešu joslu savienojuma 

vietas, līmes traipus un sasmērētās vietas.   

 

Dabisko materiālu tapetes    

 

Dabisko materiālu tapetes ir īpaši piemērotas tiem, kas vēlas izcelt individualitāti 

interjerā.Lielākā daļa dabisko materiālu tapešu ir veidotas ar rokām, tādēļ iespējama 

seguma neregularitāte, kas pastiprina šāda virsmas seguma atšķirīgumu, 

individualitāti.Dabisko materiālu tapetes nereti tiek izmantotas kā īpašs interjera 

akcents vai elements, piemēram, līmējot tikai dažas sloksnes.Dabisko materiālu 

tapetes tiek veidotas no bambusa, salmiem, ūdenszālēm, zāles šķiedras, sizala, korķa,  
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rīspapīra u.c. Smalkās augu šķiedras tiek saaustas kopā ar diegiem vai neregulāri 

līmētas uz īpaša materiāla.Tās var tikt apdrukātas, krāsotas, beicētas.Dabisko 

materiālu tapetes ir smagas, tādēļ to līmēšanai ir īpaša tehnika.Jāatzīmē, ka 

salīdzinājumā ar iepriekš aprakstītajiem tapešu veidiem, dabisko materiālu tapetes ir 

ievērojami dārgākas. 

 

Tekstila tapetes    

Tekstila tapetes tradicionāli veido ar žakarda pinumu – gatavs audekls tiek līmēts uz 

pamata (fizelīns, papīrs), taču šo tapešu izgatavošanā tiek izmantota arī laminēšana – 

tehnoloģija, kas paredz diegu līmēšanu uz pamata, kas vēlāk tiek krāsoti.Diegi tiek 

līmēti ļoti cieši, cits pie cita.Tekstila tapetes tiek izgatavotas no lina, kokvilnas, 

viskozes, zīda u.c. Šādas tapetes ir ekoloģiskas, turklāt gan vizuāli, gan pēc taustes 

ļoti pievilcīgas. Tekstila tapešu šuves jeb savienojuma vietas ir praktiski nemanāmas, 

turklāt iespējams izveidot (uzspiest) tādus zīmējumus, ko izaust ir ļoti grūti vai pat 

neiespējami. Tekstila tapešu cenas ir salīdzinoši augstas. 

 

Fizelīna tapetes    

Fizelīna tapetes kļūst arvien iecienītākas, jo tās žūšanas procesā novērš šķiedru 

saraušanos un savienojuma vietas neatlīmējas. Fizelīna tapetes iespējas līmēt tieši uz 

sienas – līme tiek klāta uz sienas, tapetes tiek piegrieztas sausas. Fizelīna pamats 

stabilizē Līdzās vienkāršai apstrādei, flizelīna tapetēm ir vēl divas priekšrocības: 

laikietilpīgo līmēšanas procesu (piemēram, slaucīšanas tehnikā) tagad var veikt tieši 

ar tapetes rulli. Turklāt, ja kādreiz šīs flizelīna tapetes būs apnikušas, tapešu sloksnes 

var vienkārši noņemt, tās nesamitrinot.    

 

Šķidrās tapetes    

Šķidrās tapetes ir izdevīgas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, izmantojot šķidrās tapetes, 

tiks samazināti virsmu sagatavošanai nepieciešamie darbi, laiks un izmaksas, jo 

atšķirībā no parastajām tapetēm, kas jālīmē tikai uz ļoti gludām, tīrām un sausām 

virsmām, šķidrās tapetes ir mazāk prasīgas pret virsmu un labāk tai pielāgojas arī tad, 

ja tā nav ideāli gluda. Turklāt šķidrajām tapetēm nav atgriezumu, līdz ar to nekas 

nepaliks pāri. 
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Stikla šķiedras tapetes    

Stikla šķiedras tapetes ir mitrumizturīgas un pasargā sienu no plaisāšanas, turklāt 

pieejamas plašā krāsu un rakstu izvēlē. Tās vienlaikus kalpo gan kā dekoratīvs apdares 

risinājums, piešķirot telpai reljefu un struktūru, gan arī kā funkcionāls risinājums, 

palīdzot nomaskēt plaisas un negludas virsmas. Stikla šķiedras tapetes ir elpojošas un 

antistatiskas. Šo tapešu dizains ir ļoti daudzveidīgs, turklāt papildu akcentus 

iespējams piešķirt ar krāsojumu. 

 

Tiem, kas nevēlas kļūdīties tapešu izvēlē, pirms to iegādes ieteicams konsultēties 

specializētos tapešu veikalos.Speciālisti ieteiks, kādas tapetes izvēlēties, kā veikt 

līmēšanu, kā arī palīdzēs aprēķināt, cik daudz materiāla nepieciešams. 

 

 

Ja padomā remonts un vajadzīgs meistars, meklē te... 

 

 

Lai veicas!   

Emeistars.lv   
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