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Nyans QuickUp tapeter är tillverkade av ett formstabilt miljövänligt fibermaterial. Du kan 
naturligtvis även limma tapetens baksida, som man gör på traditionellt vis. Våderna sätts upp 
direkt på väggen. Tapeterna sväller inte och krymper inte heller. När du sätter upp en bård 
limmar du bårdens baksida. Sörj för god ventilation efter tapetseringen.

Har du allt du behöver?
- Lim
- Roller och/eller pensel
- Tapetkniv med rakblad
- Lod
- Tumstock
- Linjal eller spackel
- Skärlinjal med skärklots
- QuickUp låda
- Tapetverktyg
- (Tapetbord)

1. Innan du tapetserar, se till att under-
laget är jämnt. Riv bort gammal lös tapet. 
Spackla mindre ojämnheter och slipa 
gamla tapetskarvar. Med Easy Cover får du 
också ett perfekt underlag för tapetsering.

2. Bekanta dig med mönstret. Rulla upp 
två rullar vid sidan av varandra så lär du 
dig hur mönstret ska passas ihop mellan 
våderna. Kontrollera att varan är utan 
synliga fel.

3. Limma väggen motsvarande 2-3 våders 
bredd, ca 1–1.5 m. Använd en roller, 
eller pensel där det är svårt att komma åt 
med roller.

4. Lägg rullen i QuickUp lådan och drag 
upp första våden. 

9. Skär rent mot taket. Använd en stor 
spackel som stöd. 

5. Fäst våden så högt upp att en bit av 
våden kommer ovanför den linje, där du 
tänker skära rent.

10. Sätt upp våderna kant i kant. Släta ut 
på samma sätt som den första våden och 
var extra noga vid skarvarna.

6. Kontrollera, t ex med en sax hängande i 
ett snöre, att våden sitter lodrätt. 

11. Vid hörn delas våden. Limma väggen 
drygt en våd runt hörnet. Låt den första 
våddelen gå runt hörnet 2 cm. Innerhörn: 
Sätt upp nästa våd med överlappning ända 
in i hörnet, stryk lim på den del av tape-
ten som hamnar under överlappningen. 
Torka bort eventuellt limspill med vatten 
och svamp.  

12. Ytterhörn: Sätt nästa våd ca 5 mm in 
på nästa vägg för att undvika att den rivs 
upp om man går emot den. Loda igen så 
att våden sitter lodrätt. Torka bort eventu-
ellt limspill med vatten och svamp. 

7. Släta till tapeten med tapetverktyget, så 
att du får bort luftblåsorna. Tag försiktigt 
vid kanten mot den limmade väggen för 
att inte få lim på verktyget.

   Uppsättningsanvisningar – QuickUp tapeter

8. Skär rent mot golvsockeln. Byt rakblad 
ofta, ett slött blad trasar sönder tapeten.

Limma direkt på väggen!


