
Glasvæv
mellemstruktur

Glasväv
lågstruktur

Glassfibervev
lavstruktur

Glassgewebe
mittel struktur

77577
1 x 25 m
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Bunden skal være fast og 
jævn. For at klæberen ikke 
skal tørre for hurtigt, bør 
væggen være ensartet svagt 
sugende. For stærkt sugende 
bund bør grundes. 
Løstsiddende maling og
tapet skal fjernes.

1. Glasvæven afskæres 
i baner med tillæg på 5-10 cm 
til brug for renskæring ved 
loft og gulv.
2. Vævklæber påføres 
væggen med malerrulle 
i ensartet lag. Normalt 
påføres klæber til 2-3 baner 
ad gangen.
3. Banerne opsættes kant til 
kant og trykkes omhyggeligt 
fast til væggen med 
vævspartel eller børste.
4. Glasvæven renskæres ved 
loft og gulv med en skarp 
cutterkniv. Brug f.eks. en 
bredspartel til styre kniven.
5. Når væven er tør 
overmales med 
grundingsmiddel til glasvæv 
og derefter med vægmaling.

Efterse altid banerne for fejl
inden opsætning. For 
opsætning af glasvæv med 
fejl påtages intet ansvar.

Ytan skall vara jämn, torr och 
svagt sugande. Mycket 
sugande ytor grundas med 
lämpliga grundningsmedel– 
blanka ytor bör mattslipas. 
Löst sittande tapet och färg 
skrapas bort

1. Glasväven skäres i längder 
med tillägg på 5-10 cm för 
renskärning vid tak och 
golvpanel.
2. Stryk et jämnt lager vävlim 
på väggen. Vanligen påföres 
lim till 2-3 våder åt gången.
3. Våderna sättes upp kant 
i kant. Tryck noggrant till över 
hela ytan med plastspackel 
eller borste.
4. Renskärning längs tak och 
golv utföres med cutterkniv. 
Använd eventuellt en 
stålbredspackel till att styra 
kniven med.
5. När väven är torr målas 
väven med grundningsmedel 
för glasväv och sedan med 
vanlig väggfärg.

Kontrollera våderna innan 
uppsättning. För uppsättning 
av väv med fel tages inget 
ansvar.

Underlaget skal være fast 
og jevnt. For at limet ikke 
skal tørke for raskt, skal 
underlaget være ensartet 
og svakt sugende. Sterkt 
sugende underlag skal 
grunnes. Løstsittende maling 
og tapet skal fjernes.

1. Glassfiberveven kuttes 
i lengder med tillegg på 
5-10 cm til benyttelse for 
renskjæring ved tak og gulv.
2. Limet påføres jevnt på 
veggen med malerrulle. 
Normalt påføres limet til 
2-3 lengder av gangen.
3. Lengdene monteres kant til 
kant og trykkes omhyggelig 
fast til veggen med 
tapetsletter eller tapetbørste
4. Glassfiberveven 
renskjæres ved tak og gulv 
med en skarp tapetkniv. 
Bruk f.eks. en bredsparkel 
til å styre kniven.
5. Når glassfiberveven er tørr 
overmales den med grunning 
til glassvev og ferdigmales 
deretter med veggmaling.

Sjekk alltid lengdene for feil 
før montering. Leverandøren 
påtar seg ikke ansvar når 
glassfiberveven er ferdig 
montert på vegg.

The surface must be smooth, 
even and slightly absorbent. 
Strongly absorbent walls 
must be primed. Loose paint 
and wallpaper must be 
removed.

1. Cut the glass weave into 
lengths adding 5-10 cm for 
trimming along roof and floor.
2. Roll the adhesive to the 
wall in an even layer. Apply 
adhesive for 2-3 lengths at 
a time.
3. Apply the lengths edge 
to edge and press them to 
the wall with a smoother or 
a brush.
4. Trim the lengths at the roof 
and at the floor with a sharp 
cutter using a ruler to guide 
the knife.
5. When the wall covering 
is dry, paint with a suitable 
primer. For following 
coatings any wall paint can 
be used.

Check the lengths before 
hanging. Any responsibility 
for hung wall covering with 
faults is disclaimed.

Der Untergrund muss eben, 
tragfähig und schwach 
saugend sein.
Untergrund  mit Tiefgrund 
grundieren. Altanstriche 
anschleifen

1. Das Gewebe in Bahnen, 
mit einer Zugabe von 
5-10 cm, zuschneiden.
2. Kleber für 2-3 Bahnen 
gleichmässig auf die Wand 
auftragen. Verbrauch 
3-4 qm/L
3. Die Bahnen auf Stoss 
verkleben und mit dem 
Gewebespachtel sorgfällig 
andrücken
4. Die Bahnen an der Decke 
und Fussleiste mit 
Cuttermesser am 
Flächenspachtel beschneiden
5. Nach dem Trocken 
Grundierfarbe für 
Glassgewebe auftragen. 
Danach mit Wandfarbe 
anstreichen.

Die Wandbekleidung vor 
dem Aufschneiden und 
Verkleben überprüfen. Für 
verklebte fehlerhafte Waren 
können wir keine 
Veranwortung übernehmen.  
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