
Så lyckas du med din 
TAPETSERING

RÄTT VERKTYG ÄR HALVA JOBBET
Klisterpensel eller roller.
Tapetverktyg – skrapa för att släta ut tapeten.
Tapetborste – för att släta ut papperstapeten.
Tapetkniv och skärkloss – för att skära av tapeten.
Industrirakblad – bör vara vassa, byt ofta.
Tapetlinjal – för att skära av tapetvåden rakt.
Tapetsvamp – för att torka bort limspill.

VÄLJ RÄTT LIM
Non-woventapet – Vävlim 
Papperstapet – Tapetlim
Vinyltapet och strukturvinyltapet – Vävlim 
Glasfiberväv – Vävlim  
Genvägen – Vävlim
Fototapet – Tapetlim

Lim finns både i pulverform och färdigblandat.
Verktyg och lim hittar du på färgavdelningen.

TÄNK ALLTID PÅ
• Var noga med underarbetet, spackla och slipa alla ojämnheter.
• Kontrollera att det är samma tryck- /batchnummer på alla tapetrullar.
• Inspektera tapeten innan du sätter upp den, så att den är hel och ren.
• Beräkna rätt antal rullar. 
   Cirka 4 våder /rulle för en enfärgad tapet vid takhöjd 2,5 meter.
   Cirka 3 våder/rulle för en mönstrad tapet vid takhöjd 2,5 meter.

10 m 5 st 7 st 7 st

12 m 6 st 8 st 8 st

14 m 7 st 10 st 10 st

16 m 8 st 11 st 11 st

18 m 9 st 12 st 12 st

20 m 10 st 14 st 14 st

VÄGGMETER

TAKHÖJD I METER

 2,40  2,75  3,0

TAPETÅTGÅNG 
Antal tapetrullar som går åt vid  
tapetsering utan mönsterpassning.

Läs på nästa sida hur du tapetserar.



NON-WOVENTAPET – Vägglimmad tapet
• Tålig tapet som varken krymper eller sväller.  
 Lätt att sätta upp. Monteras kant i kant.
• Använd vävlim.
• Stryk vävlimmet direkt på väggen med en roller. 
• Släta ut tapeten med tapetverktyget och skär bort  
 överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
• Limspill på framsidan måste torkas bort med blöt    
 svamp omedelbart, gnugga EJ.
• När tapeten är torr är den avtorkbar.
• Grundmålning kan krävas om underlaget är olikfärgat.

PAPPERSTAPET
• Traditionell, tålig tapet för alla torra utrymmen.
• Använd tapetlim.
• Stryk tapetlim jämnt och rikligt över hela tapetvåden   
 med pensel eller roller.
• Vik ihop tapetvåden i tre delar och rulla ihop den vikta   
 våden för att svälla i ca 5 min. Om tapeten inte får  
 svälla, bildas det lätt blåsor och fula skarvar.
• Montera tapetvåderna med ca 2 mm överlapp eller kant i kant.
• Släta ut tapeten med tapetborste och skär bort överflödig  
 tapet mot tak och golv med tapetkniv.
• Limspill på framsidan måste torkas bort med blöt svamp  
 omedelbart, gnugga EJ.
• När tapeten är torr är den sedan avtorkbar.
• Läs på tapetetiketten hur mycket lim och tid att svälla  
 just din tapet behöver.

GENVÄGEN - REPARATIONSTAPET
• Reparationstapet som snabbt och lätt ersätter bredspackling.
• Lämplig till ytor som är svåra att få jämna t ex vägg med  
 glasfiberväv.
• Mycket stora ojämnheter kräver dock bredspackling.
• Använd vävlim.
• Stryk vävlim direkt på väggen med roller och vänta med  
 montering tills limmet är klistrigt.
• Du kan montera reparationstapeten med överlapp och  
 kantskära, eller montera kant i kant.
• Släta ut reparationstapeten med tapetverktyg och skär  
 bort överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
• Låt tapeten torka i ca två dygn innan du målar eller  
 tapetserar på den.

GLASFIBERVÄV
• Används för att ge struktur åt en vägg som skall målas. 
• Lämplig till alla torra utrymmen som kräver hög tvättbarhet  
 t ex toalett, tvättstuga, och hall.
• Använd vävlim.
• Stryk vävlim direkt på väggen med roller och vänta med  
 montering tills limmet är klistrigt.
• Du kan montera glasfiberväven med överlapp och kantskära,  
 eller montera kant i kant.
• Släta ut glasfiberväven med tapetverktyg och skär bort  
 överflödig väv mot tak och golv med tapetkniv.
• Låt glasfiberväven torka i ca två dygn innan du målar på den. 

VINYLTAPET OCH STRUKTURVINYLTAPET
• Papperstapet med ett tunt vinylskikt på framsidan. 
• Vinyltapeten har en hög tvättbarhet, som gör den  
 extra lämplig i t ex kök.
• Använd vävlim.
• Stryk vävlim på tapetvåden.
• Vik ihop tapetvåden i tre delar och rulla ihop den vikta  
 våden för att svälla i ca 5 min. Om tapeten inte får  
 svälla, bildas det lätt blåsor och fula skarvar.
• Montera tapetvåderna kant i kant.
• Släta ut tapeten med tapetborste och skär bort  
 överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
• Limspill på framsidan måste torkas bort med blöt  
 svamp omedelbart.
• Läs på tapetetiketten hur mycket lim och tid att svälla  
 just din tapet behöver. 
• Vinyltapet är lätt att ta ner vid omtapetsering.

FOTOTAPET
• Fondtapet i relativt tunn kvalitet. Var försiktig när  
 du sätter upp den.
• Använd tapetlim i pulverform.
• Stryk tapetlim på baksidan av tapeten. Vik inte ihop  
 våderna utan montera dem direkt.
• Klistra och montera en våd i taget för att undvika  
 att våderna sväller ojämnt. 
• Montera tapetvåderna med ca 2 mm överlapp.
• Vid tapetsering på dörr måste du slipa ytan och  
 använda vävlim.

Läs också monteringsanvisningen  
på tapeten för ett lyckat resultat.


