
                                           
                                          

Bruksanvisning för fototapeter (papper)  
 
1. Förberedelse av väggen 
Väggen måste vara slät, ren och torr. Gamla tapeter ska tas bort och jämnheter spacklas och slipas. 
Grundmålning rekommenderas, särskilt vid stora kontraster mellan underlag och tapet.  
 
2. Kontroll och uppmärkning 
Lägg ut fototapeterna på golvet framför väggen och kontrollera vådernas ordningsföljd. Kontrollera 
att färg och mönster matchar. Eventuella fel skall reklameras före montering. Mät ut tapetens 
mittpunkt med lod/ vattenpass och rita upp hjälplinjer på väggen. Den första panelen avgör 
placeringen av resten så var noggrann. 
 
3. Förbered tapetklistret 
Använd det medföljande tapetklistret. Blanda enligt följande:  
 
4-delad tapet, 183 x 254 cm:  
Ca 40 g per 1,5 liter vatten 
 
8-delad tapet, 366 x 254 cm:  
Ca 60 g per 2 liter vatten 
 
Häll långsamt ner klistret i kallt vatten och rör raskt om under 30 sekunder. Rör sedan om kraftigt 
igen efter 3 minuter. Låt klistret vila 15–20 minuter innan du rör om ordentligt ytterligare en gång. 
Därefter stryker du på klistret på den första vådens baksida. 
 
4. Uppsättning av tapeten 
Arbeta med en våd i taget. Lägg våden på ett plant underlag och pensla klister på baksidan. Var 
extra noga med att alla kanter blir väl bestrukna. Börja omedelbart sätta upp tapeten. Låt INTE 
tapetvåden och klistret ligga och svälla (max 1–2 minuter) och lägg ALDRIG tapetvåder med 
påstruket klister på varandra.  
 
Börja om möjligt med nedre vänstra delen. Följ golvets linje och använd dina hjälplinjer. Placera 
tapetvåden på rätt ställe och stryk den slät uppifrån och ned. Tryck ut luftbubblor från mitten mot 
kanterna. Eventuellt klister på framsidan kan torkas av med en fuktig svamp eller trasa, men 
gnugga inte. Om en våd råkar hamna fel måste den försiktigt tas loss och omedelbart sättas fast 
igen, den får inte justeras sidledes på väggen. Sätt upp resten av våderna på samma sätt. Matcha 
mönstret noga och undvik glipor mellan våderna.  
 
5. Trimma & torka  
Trimma tapetens kanter med en vass tapetkniv och linjal vid behov. Väggen bör få torka långsamt i 
normal rumstemperatur, annars finns risk att tapeten spricker. 

 
Viktigt att notera: 
Vi är mycket måna om att leverera fototapeter i felfri kvalitet. Kontrollera ändå mönsterpassning och färg innan 
arbetet påbörjas. Små skillnader i färg förekommer av tekniska skäl. Om du har några klagomål ber vi dig att ta 
kontakt med oss innan du sätter upp tapeten. Reklamation av redan uppsatta tapeter beaktas inte. 
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