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Tapetguide
- Det går snabbt och det är smidigt att tapetsera.
- Det blir en stor förändring på en kort tid!
- Personligare och roligare än att måla.

INNAN TAPETSERING
• Kontrollera att det är samma artikel- och batchnummer på samtliga rullar.
• Inspektera att tapeten är hel och ren och utan synliga fel.
• Tips! Om man är 2 som hjälps åt blir tapetseringen enklare och snabbare, särskilt om man är ovan.

Non-woventapeter är mycket lätta att sätta upp då de är helt formstabila, vilket innebär att de varken krymper eller sväller.
Du rollar tapetlim direkt på väggen, och sätter sedan upp tapeten. Våderna monteras kant-i-kant och därmed slipper du helt
skarvar. Nedan kommer en enkel instruktion som steg för steg guidar dig i tapetseringen.
Vid eventuell reklamation skall rulletiketten bifogas. Vid frågor, hör gärna av er till vår kundtjänst - customerservice@rusta.com

GRUNDARBETE
STEG 1
Det första och viktigaste steget till en lyckad tapetsering är ett bra grundarbete. Gamla ytor ska tvättas med målartvätt.
Underlaget måste vara fast, slätt, torrt, rent och i en enhetlig kulör.
Starkt sugande underlag, så som t.ex. spacklade ytor eller ytor med renoveringsduk, ska förlimmas. Vid förlimning rollar du
ett lager med lim på väggen och låter limmet torka ordentligt. När limmet är helt torrt kan du påbörja tapetseringen, vanligtvis efter 24 timmar vid god ventilation.
Vid starka kontraster på underlaget samt vid stora färgskillnader mellan underlag och den nya tapeten krävs grundmålning.
Även spackelpartier ger stora kontraster och kräver att hela väggen måste grundmålas. Grundmåla gärna väggen i en
närliggande kulör som tapeten har. Detta är extra viktigt vid ljusa och vita tapeter. Vid eventuella misstag syns det mindre.
Vi rekommenderar vår väggfärg Nyans för detta.
STEG 2
Non-woven tapeter limmas direkt på väggen. Applicera Reflekt
Tapetlim Non-woven direkt på väggen med en roller. Stryk lim på en
väggyta som motsvarar två våder i taget.
STEG 3
Uppsättning: Kontrollera mönsterriktningen på tapeten. Enfärgade
tapeter ska monteras med vådvändning för ett fullgott resultat, dvs.
att varannan våd sätts ”upp-och-ned”.
Tapeter med inslag av silver eller guld kan eventuellt torrfälla. Var
därför extra försiktig vid uppsättning med dessa.
Du behöver inte skära till tapetvåderna innan, sätt våden mot taket +
ca 5cm skärmån, rulla sedan ut tapeten så långt som det behövs. Kontrollera första våden extra noga med ett lod eller laser så att första
våden sitter lodrätt. Om våden hamnar fel, måste den lossas helt från
väggen. Tapeten kan inte justeras i sidledes på väggen, då den kan
glida tillbaka när limmet torkar.

Kontrollera första våden extra noga med ett lod.
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STEG 4
Använd en tapetslätare för att fästa tapeten och pressa ut eventuella
luftblåsor. Börja i mitten och pressa ut mot kanterna. Tänk på att inte
vara för hårdhänt så att du skadar tapeten. Skär av tapetvåden med
en tapetkniv. Tips! Byt skärblad ofta på tapetkniven under tapetseringen. Ett vasst skärblad ger rakare linjer.

Använd en tapetslätare för att fästa tapeten och pressa ut eventuella luftblåsor.

STEG 5
Non-woventapeter ska sättas kant i kant, våderna ska inte överlappas.
Tryck till skarvarna och avlägsna överflödigt lim med tapetsvamp och
ljummet vatten.
Limspill på framsidan av tapeten måste genast tas bort försiktigt med
en mjuk, ren och blöt tapetsvamp från Reflekt. Trasor eller liknande
ska inte användas. Gnugga inte på tapeten - då kan tapeten ge ifrån
sig färg i vått tillstånd, detta gäller speciellt tapeter med kraftiga kulörer. I torrt tillstånd är tapeten avtorkbar.
STEG 6
Se till att ha god ventilation under torktiden. Stäng inte dörren, räkna
med minst 1 dygns torktid.
För mer info besök vår hemsida
www.rusta.com
Limspill på framsidan av tapeten måste genast tas bort försiktigt
med en mjuk, blöt tapetsvamp.
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TAPETSERA I INNERHÖRN
Vid tapetsering av hörn ska våden passera över hörnet så att skarven hamnar snyggt på väggen.
STEG 1
Dra upp tapetvåden som vanligt och anpassa tapeten så mönsterpassningen går ihop med föregående våd - skär av våden till rätt längd.
Mät sedan från kanten på våden som redan sitter uppe på väggen, och
in till hörnet. Lägg till ca 10 mm och markera bredden på våden med
en blyertspenna. Skär därefter våden till rätt bredd med hjälp av linjal.
Exempelvis Rustas 1,5 meters linjal.
STEG 2
Limma väggen.

STEG 3

Mät från kanten på våden som redan sitter uppe på väggen, och in
till hörnet. Lägg till ca 10 mm och markera bredden på våden med
en blyertspenna.

Fäst den kapade våden kant-i-kant med våden innan. Den kapade våden ska gå över hörnet. Stryk sedan ut luftbubblor med tapetslätaren.

STEG 4

Fäst den kapade våden kant-i-kant med våden innan. Den kapade
våden ska gå över hörnet.

Till nästa våd använder ni den bortskurna delen av våden från STEG 1.
Limma väggen in till hörnet där nästa våd kommer att fästas. Fäst
våden. Använd en laser eller lod i hörnet för att få en rak linje. Sedan
kan du fortsätta tapetsera som vanligt.

Nästa våd kommer att överlappa den kapade våden. Våden skall
gå in till hörnet.
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TAPETSERA RUNT FÖNSTER OCH DÖRRAR
STEG 1
Limma väggen.
STEG 2
Dra upp tapetvåden som vanligt och anpassa tapeten så att mönsterpassningen går ihop med föregående våd. Tryck sedan
fast våden längst upp mot taket.
STEG 3
Markera med fingret var det översta hörnet är på dörren/fönstret. Lyft
sedan upp den delen av våden som hänger över fönstret/dörren. Från
hörnet av fönstret/ dörren skär du sedan ett snitt i tapeten – uppifrån
och snett in mot mitten av fönstret/dörren. Skär av tapet ända ut i
kanterna.

Markera med fingret var det översta hörnet är på dörren/fönstret.
Lyft sedan upp den delen av våden som hänger över fönstret/
dörren. Från hörnet av fönstret/ dörren skär du sedan ett snitt i
tapeten – uppifrån och snett in mot mitten av fönstret/dörren. Skär
av tapet ända ut i kanterna.

STEG 4
Efter detta är det enkelt att pressa ner tapeten med hjälp av en tapetslätare mot listen av fönstret/dörren för att sedan skära av överflödig
tapet.
STEG 5
Upprepa steg 1–4 runt om listerna.

Efter detta är det enkelt att pressa ner tapeten med hjälp av en
tapetslätare mot listen av fönstret/dörren för att sedan skära av
överflödig tapet.
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TAPETSERA RUNT ETT ELUTTAG
Se till att stänga av elektriciteten till eluttaget innan du påbörjar
arbetet!
STEG 1
Montera ner dosan som sitter över eluttaget.
STEG 2
Limma väggen och tapetsera över uttaget.
STEG 3
Skär ett kryss i tapeten där uttaget sitter.
STEG 4
Gör sedan ett hål i tapeten som mindre än dosan.
STEG 5
Sätt tillbaka dosan.

Skär ett kryss i tapeten där uttaget sitter.

VI ÖNSKAR ER STORT LYCKA TILL MED TAPETSERINGEN!
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