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Tapettiopas
- Tapetointi käy nopeasti ja sujuvasti.
– Saat aikaan ison muutoksen lyhyessä ajassa!
– Yksilöllisempää ja hauskempaa kuin maalaus.

ENNEN TAPETOINTIA
• Varmista, että kaikissa rullissa on sama tuote- ja eränumero.
• Varmista, että tapetti on ehjä ja puhdas ja että siinä ei ole näkyviä virheitä.
• Vinkki! Tapetointi käy etenkin kokemattomilta helpommin ja nopeammin, jos kaksi henkilöä tekee
yhteistyötä.
Kuitukangastapetit ovat erittäin helppoja asettaa paikalleen, sillä ne säilyttävät muotonsa täysin eli ne eivät kutistu eivätkä
turpoa.
Voit rullata liisterin suoraan seinään ja asettaa sitten tapetin paikalleen. Tapettivuodat asetetaan vierekkäin puskusaumaan,
jolloin liitokset voidaan välttää kokonaan. Alla on yksinkertainen vaiheittainen ohje tapetointiin. Mahdollisiin reklamaatioihin
on liitettävä rullan etiketti. Jos sinulla on kysyttävää, voit kirjoittaa asiakaspalvelumme osoitteeseen customerservice@
rusta.com

POHJATYÖ
VAIHE 1
Onnistuneen tapetoinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe on hyvä pohjatyö. Vanhat pinnat tulee pestä maalinpesuaineella.
Alustan on oltava kiinteä, tasainen, kuiva, puhdas ja väriltään yhtenäinen.
Rapatut pinnat, remonttitapetilla päällystetyt pinnat ja muut voimakkaasti imukykyiset alustat on esiliisteröitävä. Esiliisteröinnin yhteydessä seinään rullataan kerros liisteriä, jonka annetaan kuivua perusteellisesti. Kun liisteri on täysin kuiva, voit
aloittaa tapetoinnin. Yleensä liisteri on kuiva 24 tunnin kuluttua, jos ilmanvaihto on hyvä.
Jos alustassa on voimakkaita kontrasteja tai jos alustan ja uuden tapetin välillä on suuria värieroja, tarvitaan pohjamaalausta. Myös tasoitekohdat saavat aikaan suuria kontrasteja, jolloin koko seinä täytyy pohjustaa pohjamaalilla. Seinä kannattaa
pohjustaa pohjamaalilla, jonka väri on lähellä tapetin väriä. Tämä on erityisen tärkeää kiinnitettäessä vaaleita ja valkoisia
tapetteja. Jos virheitä sattuu, ne eivät ole niin näkyviä.
Suosittelemme Rustan Nyans-seinämaalia tähän tarkoitukseen.
VAIHE 2
Kuitukangastapetit liimataan suoraan seinään. Levitä Reflekt-kuitukangasliisteriä suoraan seinään telalla. Levitä liisteriä seinäpinnalle,
joka vastaa kerrallaan kahta tapettivuotaa.
VAIHE 3
Asettaminen: Varmista tapetin kuvioinnin suunta. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi yksivärisiä tapetteja kiinnitettäessä on käytettävä vuodan kääntöä eli toisin sanoen joka toinen vuota asetetaan
”ylösalaisin”.
Hopea- tai kultavivahteisista tapeteista voi mahdollisesti irrota väriä.
Ole siksi erityisen varovainen kiinnittäessäsi niitä.
Tapettivuotia ei tarvitse leikata etukäteen. Aseta vuota kattoa vasten
+ noin 5 cm leikkausvaraa. Rullaa sitten tapettia niin pitkästi kuin on
tarpeen. Varmista luotilangalla tai laserilla erityisen tarkasti, että
ensimmäinen vuota tulee kohtisuoraan. Jos vuota menee väärin, se
on irrotettava seinästä kokonaan. Tapettia ei voi säätää sivusuunnassa
seinällä, koska se voi liukua takaisin, kun liima kuivuu.

Tarkista ensimmäinen vuota erittäin tarkasti käyttämällä luotilankaa.
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VAIHE 4
Kiinnitä tapetti käyttämällä tapettilastaa ja painele mahdolliset
ilmakuplat ulos. Aloita keskeltä ja painele reunoja kohti. Älä ole liian
kovakourainen, jotta tapetti ei vahingoitu. Leikkaa tapettivuota tapettiveitsellä. Vinkki! Vaihda tapettiveitsen terä usein tapetoinnin aikana.
Terävä terä takaa suoremmat linjat.

Kiinnitä tapetti käyttämällä tapettilastaa ja painele mahdolliset
ilmakuplat ulos.

VAIHE 5
Kuitukangastapetit asetetaan paikalleen reuna reunaa vasten ilman,
että vuodat ovat limittäin. Paina liitoskohtia ja poista ylimääräinen
liisteri tapettisienellä ja haalealla vedellä.
Tapetin etupinnalla olevat liisterijäämät on poistettava välittömästi ja
varovasti pehmeällä, puhtaalla ja kostealla Reflekt-tapettisienellä.
Liinoja tai vastaavia ei saa käyttää. Älä hankaa tapettia, sillä tapetti
voi märkänä päästää väriä. Tämä koskee erityisesti voimakasvärisiä
tapetteja. Kuivana tapetti voidaan pyyhkiä.
VAIHE 6
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana. Älä sulje ovea ja
varaa kuivumiseen vähintään 1 vuorokausi.
Lisätietoja on sivustollamme osoitteessa
www.rusta.com
Tapetin etupinnalla olevat liisterijäämät on poistettava välittömästi
ja varovasti pehmeällä ja kostealla tapettisienellä.
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TAPETOINTI NURKISSA
Nurkkia tapetoitaessa vuodan pitäisi kulkea nurkan yli niin, että sauma asettuu siististi seinälle.
VAIHE 1
Vedä tapettivuota tavalliseen tapaan ja sovita tapetti niin, että kuviointi
sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Leikkaa vuota pituussuunnassa.
Vedä tapettivuota tavalliseen tapaan ja sovita tapetti niin, että kuviointi
sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Leikkaa vuota oikeaan pituuteen.
Mittaa sitten seinällä jo olevan vuodan reunasta nurkkaan asti. Lisää
noin 10 mm ja merkitse vuodan leveys lyijykynällä. Leikkaa vuota sitten oikeaan leveyteen käyttämällä viivainta. Voit käyttää esimerkiksi
Rustan 1,5 metrin viivainta.
VAIHE 2
Liisteröi seinä.

Mittaa seinällä jo olevan vuodan reunasta nurkkaan asti. Lisää
noin 10 mm ja merkitse vuodan leveys lyijykynällä.

VAIHE 3
Kiinnitä leikattu vuota edellisen vuodan viereen puskusaumaan.
Leikatun vuodan pitäisi yltää nurkan yli. Painele sitten ilmakuplat pois
tapettilastalla.

VAIHE 4

Kiinnitä leikattu vuota edellisen vuodan viereen puskusaumaan.
Leikatun vuodan pitäisi yltää nurkan yli.

Seuraavaksi vuodaksi voit käyttää VAIHEESSA 1 pois leikattua vuodan
osuutta. Liisteröi seinä nurkkaan seuraavan vuodan kiinnityskohtaan
asti. Kiinnitä vuota. Käytä nurkassa laseria tai luotilankaa, jotta saat
suoran linjan. Sitten voit jatkaa tapetointia tavalliseen tapaan.

Seuraava vuota tulee limittäin leikatun vuodan päälle. Vuodan
pitää mennä nurkkaan asti.
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TAPETOINTI IKKUNOIDEN JA OVIEN YMPÄRILLÄ
VAIHE 1
Liisteröi seinä.
VAIHE 2
Aseta tapettivuota seinään tavalliseen tapaan ja sovita tapetti niin, että kuviointi sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Paina
sitten vuota kiinni katonrajassa.
VAIHE 3
Merkitse sormella oven/ikkunan yläkulman sijainti. Nosta sitten se
vuodan osa, joka on ikkunan/oven päällä. Leikkaa sitten ikkunan/oven
kulmasta tapettiin viilto – ylhäältä ja viistosti ikkunan/oven keskikohtaa kohden. Leikkaa tapetti pois reunoja myöten.

Merkitse sormella oven/ikkunan yläkulman sijainti. Nosta sitten se
vuodan osa, joka on ikkunan/oven päällä. Leikkaa sitten ikkunan/
oven kulmasta tapettiin viilto – ylhäältä ja viistosti ikkunan/oven
keskikohtaa kohden. Leikkaa tapetti pois reunoja myöten.

VAIHE 4
Tämän jälkeen tapetti on helppo painaa tapettilastalla ikkunan/oven
reunusta vasten ja sitten leikata ylimääräinen tapetti pois.
VAIHE 5
Toista vaiheet 1–4 kaikkialta reunojen ympärillä.

Tämän jälkeen tapetti on helppo painaa tapettilastalla ikkunan/
oven reunusta vasten ja sitten leikata ylimääräinen tapetti pois.
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TAPETOINTI PISTORASIAN YMPÄRILLÄ
Muista katkaista pistorasiaan tuleva sähkö ennen töiden aloittamista!
VAIHE 1
Pura kotelo pistorasian päältä.
VAIHE 2
Liisteröi seinä ja tapetoi pistorasian päältä.
VAIHE 3
Leikkaa risti tapettiin pistorasian kohdalle.
VAIHE 4
Tee sitten tapettiin reikä, joka on koteloa pienempi.
VAIHE 5
Aseta kotelo takaisin.

Leikkaa risti tapettiin pistorasian kohdalle.

TOIVOTAMME TEILLE ONNEA TAPETOINTIIN!
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Rustan asiakaspalvelu
Kuluttajapalvelu: 		
Kuluttajapalvelu Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, RUOTSI
Sivusto:			www.rusta.com
Sähköposti:		 customerservice@rusta.com
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