STANDARD- OG PREMIUMTAPET
MONTERINGSANVISNING

Tapetlengdene er nummererte i den rekkefølgen de skal monteres.
Monteringen skal skje
fra venstre mot høyre.
Lengdene skal monteres kant i kant.
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1. Sørg for at underlaget er jevnt og rent
Gammel maling eller tapet som ikke sitter fast, må
fjernes. Vask underlaget og sparkle ved behov. Hvis
underlaget er sugende, bør det grunnes eller påføres
lim før tapetsering. Eksempler på sugende underlag er
bredsparklede vegger, vegger med gammel tapet, sponplater og tilsvarende. Monterer du vårt premiumtapet
på et tett underlag som ikke absorberer fuktighet, kan
det ta noen dager før limet tørker, fordi premiumtapetet
ikke er like pustende som standardtapetet vårt. Du bør
også grunne hvis underlaget har sterke fargeskiftninger
som kan vise gjennom tapetet. Se monteringsvideo:
http://www.photowall.no/help/photo-wallpaper
2. Bland medfølgende non-woven pulverlim
Fyll et rent spann med fire liter kaldt vann, og hell pulverlimet langsomt i under kraftig omrøring. La limet hvile i 2–3
minutter, og rør deretter om en gang til. Etter 15 minutter
rører du om limet en siste gang. Limet er nå klart for bruk.
Obs! Limet blir helt transparent 15 minutter eter at det er
strøket opp på veggen. Limet skal ha en tykk konsistens, så
bruk derfor ikke mer enn fire liter vann når du blander limet.
En pose holder til ca. 20–22 m2. Bruker du ferdigblandet
lim, skal du bruke non-woven-lim eller vevlim
med et tørrinnhold på < 20 %.

MONTERING
1. Kontroller tapetet
Før montering bør du undersøke at alle tapetlengder er med,
og at ingen av lengdene er defekte eller skadet. Tapetlengdene er nummererte i toppen av hver lengde, i den rekkefølgen de skal monteres. Monteringen skal skje fra venstre
mot høyre.

2. Sørg for rett montering
Det er viktig at den første lengden monteres i lodd.
Et tips er å lage loddrette markeringer en tapetbredde
(45 cm) inn på veggen ved hjelp av et vater, et måleverktøy
og en blyant. Monter den første tapetlengden langs markeringene. Pass på at du lager svake markeringer, slik
at linjene ikke skinner gjennom tapetet.
3. Lim direkte på veggen
Bruk rull eller pensel. Det er viktig at hele overflaten dekkes
med lim, en ulimt flekk blir en blemme på tapetet. Lim med
ca. én tapetbredde på forhånd.
4. Monter tapetlengdene kant i kant
Lengdene skal ikke overlappe hverandre. Vær nøye med å
trykke lengdene godt sammen i skjøtene, bruk en skjøterull
for å oppnå best mulig resultat. Pass også på at mønsteret
stemmer, ved plassering av neste tapetlengde. Unngå å få lim
på forsiden av tapetet, da dette kan vise når tapetet tørker.
Obs! Unngå kraftig folding av tapetet, da dette kan medføre
sprekker i trykket.
5. Etterslett lengdene fra tak til gulv
Bruk hendene eller en tapetkost, begynn fra midten og slett
ut mot kantene. Eventuelle småblemmer og folder forsvinner
når tapetet har tørket. Ved limflekker på forsiden av tapetet –
fjern med en fuktig fille eller svamp, og unngå å gni.
6. Skjær bort overflødig tapet
Når alle tapetlengdene er på plass, skjærer du bort overflødig
tapet ved hjelp av en skjærestøtte og en skarp kniv.
7. Vent et døgn for å se det ferdige resultatet
Len deg tilbake og nyt det nye rommet ditt!

