
Produktinformation – Residens non-woventapet
Residens non-woventapet är en spännande ny typ av tapet så kallad ”fiber” non-

woven som har en rå yta med exklusivt tryck i metallic look. 

Denna tapet passar EJ för rum med hårt slitage såsom kök och hall. 
 

Non-woventapeter är mycket lätta att sätta upp då de är helt formstabila, vilket  

innebär att de varken krymper eller sväller. Man sätter upp tapeten direkt på 

väggen och våderna monteras kant-i-kant och man slipper helt skarvar! 

 

Läs noga igenom informationen nedan!  

Ett noggrant förarbete är grunden för ett lyckat resultat!  

 

1. Förberedelse 
Kontrollera först att du har rätt verktyg och lim samt samma trycknummer på 

samtliga rullar och rätt antal rullar. Man får ut ca 4 våder/rulle utan   

mönsterpassning och ca 3 våder/rulle för en tapet med mönsterpassning (takhöjd 

2,5m).  
 

2. Förarbete 
Underlaget skall vara väl förankrat, torrt, rent och lätt sugande. Ojämna ytor ska 

slipas och spacklas, alternativt använd Renoveringsduken - GENVÄGEN. Olika 

underlag kräver olika sorts underarbete för ett gott resultat. Starkt sugande 

underlag ska förlimmas. Stryk på ett lager lim och låt det dras in i underlaget och 

torka. Tänk på att spacklade ytor är starkt sugande.  
 

Målad vägg: Tvätta med målartvätt och skölj noga. Löst sittande färg ska skrapas 

bort och ojämnheter ska spacklas och slipas. 

Tapetserad vägg: Gamla tapeter bör tas ned, annars finns risk för genomslag från 

ex. nikotin, fettfläckar och tryckfärgen i den underliggande tapeten. Slipa och 

spackla över  större ojämnheter och eventuella skador. 

Betong och putsade ytor: Spackla ojämnheter och skarvar. Bredspackla och slipa 

hela ytan. Damma av och förlimma.  

Gips-, spån- och träfiberplattor: Spackla spik- och skruvhål, skarvspackla 

plattorna med skarvremsor. Slipa och förlimma.   
 

Vid starka kontraster på underlaget samt vid stora färgskillnader mellan 

underlag och ny tapet krävs grundmålning. Spackelpartier på färgat 

underlag ger stora kontraster och måste grundmålas. 

3. Limning  

Stryk ut rikligt med vävlim i ett jämnt lager över väggen. Använd roller med lång 

lugg och pensel på svåråtkomliga partier.  Stryk lim på en yta som motsvarar två 

våder i taget. Vi rekommenderar Reflekt Vävlim för Non-woven tapeter.  

 

4. Uppsättning  
Före uppsättning: Inspektera att tapeten är hel och ren samt utan synliga fel. 

Eventuella fel skall reklameras före montering. Spara samtliga etiketter med 

kvittot. Tapeter med inslag av silver eller guld kan eventuellt  torrfälla. Var därför 

extra försiktig vid uppsättning  av dessa tapeter, använd tapetborste och mjuk 

svamp. 
 

Kontrollera mönsterriktningen på tapeten  innan du börjar. Håll tapetrullen i ena 

handen och början på våden i andra handen och ”rulla” ut våden utmed väggen. 

Alternativt använd en tapetlåda som du lägger tapetrullen i på golvet och drar upp 

våden, börja med att fästa högst upp vid taket. Lämna några cm vid tak och golv 

för renskärning. 
 

Kontrollera med ett lod att första våden sitter rakt. Släta ut våden med en 

tapetborste, börja med att dra med borsten uppifrån och ner så att tapeten hamnar 

absolut lodrätt. Arbeta sedan från mitten och utåt med att släta ut våden så att alla 

luftbubblor mellan vägg och tapet pressas ut.  
 

Limspill på framsidan av tapeten måste genast tas bort försiktigt med en blöt 

svamp. Gnugga EJ då tapeten kan ge ifrån sig lite färg i vått tillstånd (gäller 

speciellt kraftiga kulörer). I torrt tillstånd är tapeten avtorkbar.  
 

Skär av våden vid tak och golv med en vass tapetkniv. Byt skärblad ofta!  

Sätt upp nästa våd kant i kant utan överlappning. Om våden hamnar fel måste man 

lossa den från väggen och börja om, man får EJ justera våden på väggen.  
 

Se till att ha god ventilation under torktiden som kan variera beroende på årstid 

och väderlek, räkna med ca 1 dygn. 

 


