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NO

Tapetseringeveiledning
- Tapetsering er raskt og enkelt.

- Du får stor forandring på kort tid!

- Det er mer personlig og morsommere enn å male.

FØR TAPETSERING

• Kontroller at samtlige ruller har samme artikkel- og partinummer. 

• Kontroller at tapeten er hel og ren og uten synlige feil. 

• Tips! Hvis to personer hjelper hverandre, går tapetseringen enklere og raskere, særlig hvis man ikke 
er vant til å tapetsere.

Non-woven-tapeter er veldig enkle å sette opp, fordi de er helt formstabile og dermed verken krymper eller sveller. 

Tapetlimet rulles rett på veggen før tapeten settes opp. Lengdene monteres kant-i-kant for helt å unngå skjøter. Nedenfor 
fi nner du enkle instruksjoner som leder deg gjennom tapetseringen trinn for trinn. Ved en eventuell reklamasjon må etiketten 
på rullen være vedlagt. Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte kundeservice - customerservice@rusta.com

GRUNNARBEIDE

TRINN 1

Det første og viktigste trinnet for å lykkes med tapetseringen er et godt forarbeid. Gamle overfl ater må vaskes med malingsvask. 
Underlaget må være fast, slett, tørt, rent og med ensartet farge.

Sterkt sugende underlag, for eksempel sparklede vegger eller vegger med renoveringsduk, må forlimes. Ved forliming ruller 
du et lag lim på veggen og lar limet tørke ordentlig. Når limet er helt tørt, kan du begynne å tapetsere, vanligvis etter 24 timer 
ved god ventilasjon.

Hvis underlaget har sterke kontraster eller det er store fargeforskjeller mellom underlag og ny tapet, må du grunne under-
laget. Sparklede partier gir også store kontraster og krever at hele veggen må grunnes. Grunn veggen i en farge som ligner 
tapetfargen. Dette er ekstra viktig ved lyse og hvite tapeter. Dermed blir eventuelle gliper mindre synlige.
Vi anbefaler vår veggmaling Nyans til dette.

TRINN 2

Non-woven-tapeter limes rett på veggen. Påfør Refl ekt Tapetlim Non-woven rett på veggen med en rull. Stryk lim på en 
veggoverfl ate som tilsvarer to lengder om gangen.

TRINN 3

Oppsetting: Kontroller mønsterretningen på tapeten. Ensfarget tapet 
skal monteres med annenhver lengde opp og ned for at resultatet skal 
bli bra. 

Det er en risiko for at tapeter med innslag av gull eller sølv kan farge 
av. Vær derfor ekstra forsiktig når du setter opp slike tapeter. 

Du behøver ikke å kutte til tapetlengdene på forhånd. Plasser lengden 
mot taket og beregn ca. 5 cm ekstra skjæringsmonn, før du ruller ut 
tapeten så langt som nødvendig. Kontroller den første lengden ekstra 
nøye med lodd eller laser, slik at den sitter helt loddrett. Hvis lengden 
blir skjev, må du løsne den helt fra veggen. Du må ikke justere tapeten 
sidelengs på veggen, fordi den kan gli tilbake når limet tørker.

Kontroller den første lengden ekstra nøye med et lodd.
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TRINN 4

Bruk en tapetsletter for å feste tapeten og presse ut eventuelle luft-
bobler. Start i midten og press utover mot kantene. Pass på at du ikke 
er for hardhendt, slik at du skader tapeten. Kutt tapetlengden med 
en tapetkniv. Tips! Bytt blad på tapetkniven ofte under tapetseringen. 
Skarpt blad gir rettere linjer.

TRINN 5

Non-woven-tapeter skal settes kant-i-kant, og lengdene skal ikke 
overlappe. Press sammen skjøtene og fjern overfl ødig lim med ta-
petsvamp og lunkent vann. 

Limsøl på forsiden av tapeten må fjernes umiddelbart og forsiktig 
med en myk, ren og våt tapetsvamp fra Refl ekt. Ikke bruk kluter eller 
liknende. Ikke gni på tapeten – da kan den avgi farge når den er våt, 
særlig hvis tapeten har kraftige farger. Tørr tapet kan tørkes av.

TRINN 6

Pass på å ha god ventilasjon i tørketiden. Ikke lukk døren, og regn med 
minst 1 døgns tørketid. 

Du fi nner mer info på hjemmesiden vår 
www.rusta.com

NO

Bruk en tapetsletter for å feste tapeten og presse ut eventuelle 
luftbobler.

Limsøl på forsiden av tapeten må fjernes umiddelbart og forsiktig 
med en myk, våt tapetsvamp.
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TAPETSERE I INNERHJØRNE
Ved tapetsering av hjørne skal tapetlengden gå forbi hjørnet, slik at skjøten ligger pent på veggen.

TRINN 1

Dra tapetlengden opp som vanlig, og tilpass tapeten slik at mønster-
rapportene passer med forrige lengde. Kutt tapetlengden i riktig 
lengde. 

Mål deretter fra kanten på lengden som allerede sitter på veggen, og 
inn i hjørnet. Legg til ca. 10 mm, og marker bredden på lengden med 
en blyant. Kutt deretter lengden i riktig bredde ved hjelp av en linjal, 
for eksempel Rustas 1,5 meters linjal.

TRINN 2

Rull lim på veggen. 

NO

Neste lengde overlapper den kuttede lengden. Lengden skal gå inn 
i hjørnet.

Mål fra kanten på lengden som allerede sitter på veggen, og inn 
i hjørnet. Legg til ca. 10 mm, og marker bredden på lengden med 
en blyant.

Fest den kuttede lengden kant-i-kant med forrige lengde. Den kut-
tede lengden skal gå forbi hjørnet.

TRINN 3

Fest den kuttede lengden kant-i-kant med forrige lengde. Den kuttede 
lengden skal gå forbi hjørnet. Stryk deretter ut luftbobler med tapets-
letteren. 

TRINN 4

Til neste lengde bruker du den delen av lengden du kuttet av i TRINN 
1. Lim helt inn i hjørnet på veggen, der neste lengde skal festes. Fest 
lengden. Bruk laser eller lodd i hjørnet for å få en rett linje. Deretter 
tapetserer du videre som vanlig.
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TAPETSERE RUNDT VINDUER OG DØRER

TRINN 1

Rull lim på veggen. 

TRINN 2

Dra tapetlengden opp som vanlig, og tilpass tapeten slik at mønsterrapportene passer med forrige lengde. Trykk deretter 
fast lengden lengst oppe mot taket. 

TRINN 3

Marker med fi ngeren hvor det øverste hjørnet er på døren/vinduet. 
Løft deretter opp den delen av lengden som henger over vinduet/
døren. Fra hjørnet av vinduet/døren skjærer du så et snitt i tapeten – 
ovenfra og på skrå inn mot midten av vinduet/døren. Kutt deretter av 
tapeten helt ut til kantene.

TRINN 4

Etter dette er det enkelt å presse tapeten ned med en tapetsletter mot 
listen av vinduet/døren og deretter kutte av overfl ødig tapet.

TRINN 5

Gjenta trinn 1–4 rundt listene. 

NO

Etter dette er det enkelt å presse tapeten ned med en tapetsletter 
mot listen av vinduet/døren og deretter kutte av overfl ødig tapet.

Marker med fi ngeren hvor det øverste hjørnet er på døren/vinduet. 
Løft deretter opp den delen av lengden som henger over vinduet/
døren. Fra hjørnet av vinduet/døren skjærer du så et snitt i tapeten 
– ovenfra og på skrå inn mot midten av vinduet/døren. Kutt deret-
ter av tapeten helt ut til kantene.
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TAPETSERE RUNDT EN STIKKONTAKT
Pass på at strømmen til stikkontakten er slått av før du begynner å 
tapetsere!

TRINN 1

Skru av dekselet som sitter over stikkontakten. 

TRINN 2

Rull lim på veggen og tapetser over stikkontakten. 

TRINN 3

Skjær et kryss i tapeten der stikkontakten sitter.

TRINN 4

Lag deretter et hull i tapeten som er mindre enn dekselet. 

TRINN 5

Sett på plass dekselet igjen. 

LYKKE TIL MED TAPETSERINGEN!

NO

Skjær et kryss i tapeten der stikkontakten sitter.
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