Uppsättningsanvisning
Före tapetsering
Get to know your new love! Rulla ut
tapeten på ett bord och skär av varje
våd vid sax-markeringarna. Varannan
våd är upp och ner och ska vändas åt
rätt håll. Varje våd har en text längst
upp så det är lätt att se ordningsföljd
och riktning.

Omsorgsfullt grundarbete är viktigt
för ett bra resultat. Väggen bör därför
vara torr, jämn och väl förankrad. Vi
har samlat information kring hur du
förbereder olika underlag i “Frågor
och svar” som finns längst ner på vår
hemsida.

Titta på våderna och kontrollera så
allt ser bra ut. Om du skulle upptäcka
något fel, avbryt tapetseringen och
kontakta kundtjänst.

Använd alltid lim till non-woven eller
vävlim. Undvik Combilim och lim
avsett för tapetmaskin.
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Börja uppsättning

1. Loda in den första våden med vattenpass
eller lodsnöre (snöre + sax). Rita gärna dit riktlinjer på underlaget för exaktare uppsättning.

2. Börja limma väggen motsvarande 2-3
våders bredd (90-135 cm). Det är viktigt att
hela ytan täcks med lim utan att lämna kala
fläckar, en o-klistrad fläck blir en blåsa på tapeten. Var noga med att det är ett tunt jämnt
lager lim över hela ytan. Använd pensel där
det är svårt att komma åt med rollern.

3. Följ instruktionerna på vådens ovan- och
underdel. Titta vad som är upp och vad som
är ner. Vik försiktigt ihop våden på mitten,
det får inte bildas veck i våden. Ha mönstret
inåt när du för den till väggen för att undvika
att få lim på framsidan. Fäst sedan överdelen
i rätt höjd och rätt position innan du släpper
ner våden.

4. Loda in den första vådens ovan- och underdel innan du “pressar” fast tapeten. Försök aldrig vrida en våd till rätt position. Har
det blivit fel, lossa istället våden och börja
om. Limma om det torkat. Om det kommer
lim på tapeten, gnugga inte! Använd den
mjuka svampen och vatten för att torka bort
limmet. Med en torr svamp slipas mönster
och tryck bort från tapeten.

5. Använd tapetverktyget för att släta ut och
få bort lim och luftbubblor. Håll tapetverktyget rent. Torka kontinuerligt bort lim och
färg-överflöd från tapetverktyget. Arbeta
med tapetverktyget från taket mot golvet
och från mitten mot kanterna. Dra verktyget
likt pilarna på bilden.

6. Fortsätt sedan vidare med nästa våd och
passa kant i kant. Se noga till att våderna
verkligen sitter ihop och inget av underlaget
syns emellan. Viktigt att lim finns ända ut i
kanterna så att våderna fäster ordentligt.

7. Skär bort allt som inte hör till tapeten. Använd gärna en stållinjal eller spackelverktyg
som stöd vid renskärning. Byt blad ofta, ett
slött blad trasar lätt sönder tapeten.

8. Fortsätt sedan vidare med nästa våd tills
väggen är färdig. Tänk på att inte stänga igen
rummet när du är färdig utan vädra istället
igenom rummet till limmet har torkat.

