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  OpsæTningsVejledning aF Vlies FOTOsTaTer      Klister påføres væggen 

For at opnå det bedste resultat, 
skal overfladen på væggen være 
glat, ren og fedtfri, renset for 
gammel tapet og uden huller og 
revner. 

Før opsætningen lægges alle 
baner ud. Kontroller alle dele og 
samlinger for eventuelle fejl. Op-
satte dele vil ikke blive erstattet.

Påfør klister på væggen ved 
hjælp af en malerulle og en pen-
sel. Tip: Påfør klisteren 10-15 cm 
bredere end banen som opsæt-
tes, på den måde undgår man, 
at få klister på det tapet som 
allerede er sat op. 

Før du starter med at placere 
det første panel, anbefales det at 
tegne en lodret streg ved hjælp 
af et vaterpas eller en lodsnor.

Vær omhyggelig med at sæt-
te første del i lod, da den er be-
stemmende for det færdige 
resultat. 

Tilskær til kant. 
Fordele: Tør Non-woven/Smart-
paper er meget lettere og mere 
præcis at skære til end vådt 
tapet.
Tip: Tilskæring af Non-woven/
Smartpaper til loft og fodpaneler 
er nemmest ved brug af tapetli-
neal og hobbykniv. Sørg altid for 
at have en skarp klinge i kniven.

Tør straks overskydende lim af 
med en fugtig klud. Tørretiden 
bør være relativ lang, hvis det 
tørrer for hurtigt kan samlinger-
ne gå fra hinanden, og der kan 
opstå revner i fotostaten. Undgå 
gennemtræk, og opsæt fotosta-
ten i et rum der er ca. 20° C. 

Fordele: Non-woven/Smartpaper 
som er opsat korrekt er meget 
let at fjerne, ved at ”trække” den 
tørre Non-woven/Smartpaper 
af væggen. Væggen står tør og 
ubeskadiget, klar til ny tapet.

Før opsætning, skal du have føl-
gende værktøj: Malerulle, pensel, 
saks, spartel, hobbykniv, gum-
mirulle /tapetbørste, vand og en 
tommestok.
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