Monteringsvejledning
Tapet / wallpaper
Skær til og påfør klister
Skær nogle baner til. Tilbered klistet ifølge brugsanvisningen og påfør klister i passende mængde. Start fra
midten af banen og stryg klisteret ud mod kanterne med en tapetkost.
Når hele banen er dækket, folder du banen som vist til højre.
Påfør klister på 3-4 baner ad gangen og sørg for at hver bane kommer til at ligge 5-10 minutter inden
opsætning.

Opsæt tapet
Sæt den første bane efter en lodsnor, så banen kommer til at sidde helt lige. Placer banen øverst på væggen, skub den forsigtigt på plads og ret den til.
Er du i tvivl om loftet er lige, kan du skubbe tapetet 1-2 cm længere op, og efterfølgende skære tapetet af
til lige kant. Glat derefter banen med en tapetbørste – nedad fra midten og ud mod kanterne. Skub banen
ned til panelet og skær det overskydende tapet af med en kniv. Opsæt den næste bane ved siden af.
Det bedste resultat får du, hvis du støder banerne mod hinanden, det vil sige kant mod kant og uden
overlægning.

Dør og stikkontakt

Når du skal tapetsere omkring stikkontakter eller rundt om døre eller vinduer, må du klippe tapetet som
vist på billederne her.
Sørg for, at tapetet støder helt tæt til hjørner og kanter, og klip så til og skær fri med en tapetskærekniv.

Inden du opsatter tapet
Malede vægge
Vask væggen grundigt med vand tilsat Flügger 37 eller anden vægrens. Har du meget glatte alkyd- eller oliemalede vægge, bør du efterfølgende slibe dem med groft slibepapir og grunde med
Uni-plast mellemmaling for at sikre, at tapetet hæfter godt på væggen.
Tapetserede vægge
Du bør kun tapetsere oven på gammelt tapet, hvis det sidder godt fast. Du kan kontrollere, om det sidder fast, hvis du påfører lidt klister på tapetet. Kommer der buler, sidder det ikke godt nok fast,
og bør fjernes ved afrensning. Du bør også fjerne tapetet, hvis det er meget ujævnt, eller hvis der sidder mange lag ovenpå hinanden.
Afrensning af gammelt tapet
Med en damptapetfjerner kan du nemt fjerne selv det mest genstridige tapet. NB! Du må ikke bruge tapetopbløder før eller iafdampningsanlægget, da det kan skabe giftige luftarter.
Med tapetopbløder, som du opløser i vand og påfører det gamle tapet, indtil det er jævnt vådt. Lad opblødningen sidde indtil du uden besvær kan skrabe tapetet ned med en bred spartel.
Med celluloseklister som i en tyk blanding smøres på tapetet. Sæt tyndt plastfolie udenpå og lad det sidde ca. et døgn, hvorefter
du nemt kan skrabe tapet af. Lav en lille prøve først.
Når du har fjernet det gamle tapet, skal du slibe væggen med slibepapir eller skrabe med en spartel til overfladen er jævn. Fej såvæggen med en kost til den er fri for løse korn. Krads revner og
huller ud og fugt dem med lidt vand på en pensel.
Udspartel med Flügger filler inden eller Sandplast LH. Når overfalden er tør, sliber du reparationerne jævne med slibepapir.
Det er som regel ikke nødvendigt at grunde vægge, der tidligere har været tapetseret. Men hvis det gamle tapet sad meget løst, kan du sikre en bedre vedhæftning, hvis du grunder med Uni-plast
mellemaling fortyndet 5-10 % med vand. Store reparationer, sandspartelmasse og vægge, der suger kraftigt eller smitter af, bør grundes med Flügger forankringsgrunder.
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