Tapetguide
Non-woventapet
Går raskt og lett å tapetsere,
og gir deg enkelt
et perfekt resultat.
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Slik gjør du:
Rull ut vevlimet på veggen, og sett deretter
tapetlengden på veggen. Lengden skjæres til
på veggen, mot sokkel og tak. Tapeten monteres
kant i kant for et jevnt resultat uten skjøter.
Lim: Tapetlim non-woven

Papirtapet
Tapetseres på vanlig måte med lim
på baksiden av tapeten,
svelletid og overlapping.
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å tapetsere

Tenk på følgende:

Tenk på følgende:

Kjøp gjerne en ekstra rull hvis du er usikker på hvor mye du
kommer til å trenge. Du har alltid 30 dagers åpent kjøp på
uåpnet forpakning!

Svært absorberende underlag som sparklede overflater, renoveringsduker og lignende må forlimes med
fortynnet tapetlim 1 døgn før tapetsering.

Slik gjør du:

Forarbeid

Skjær først til tapetlengdene, og glem ikke å regne med mønstertilpasning og
skjæringsmonn. Bruk tapetbord for å få best resultat. Stryk tapetlim på tapetlengden. Brett
tapeten i tre, og rull sammen den brettede tapetlengden. La den svelle i ca
5 minutter. Det er viktig at alle lengdene sveller like lenge, slik at de har samme størrelse!
Husk å sette opp tapeten med overlapping, fordi papirtapet kan krympe når den tørker.
Lim: Tapetlim non-woven, fungerer også utmerket til papirtapetene våre.

Underlaget må være fast, slett, tørt, rent og lett sugende. Gamle overflater må
vaskes med malingsvask. Ved tapetsering av lys tapet må underlaget ha jevn
farge og være lysere enn tapeten, ellers må det grunnes. Ujevne overflater må
slipes og sparkles. Eventuelt kan det brukes renoveringsduk som dekker ujevnheter og
gir en glatt overflate. Passer godt på for eksempel gips, betong, gipsplater, sponplater, glassfibervev.

