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Klister påføres væggen

Forberedelse: Kontroller først, at alle tapetrullerne har samme nummer og tryknummer (Batch). Skær banerne af 10 cm. for lange
og læg dem med bagsiden op på tapetbordet. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde. Sørg for at væggen er
grundet inden tapeten monteres. Til dette anvendes microdispers eller fortyndet klister. (Dog ikke stivelsesklister)
Arbejdsgang:
Skær første bane af 10 cm længere end væggen som skal tapetseres. Sæt banen fast for oven, tryk den fast og glat med tapetbørsten. Beskær ved loft og fodpanel med en kniv. Sæt banerne op i et fortsat forløb. Vent ikke med at tapetsere over døre og
vinduer.

Før du tapetserer skal væggene
være hele, rene, glatte og tørre.
Huller spartles ud. Tapetseres
ovenpå eksisterende tapet, skal
evt. overlapninger slibes væk.

Skær den første bane af 10 cm.
længere end væggens højde. Forsiden af rullen skal vende imod
skæreemnet. (for at undgå evt.
snavs på den siden som påføres
klister)

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

Rul 2 baner ud og kontroller
mønstertilpasning og eventuelle
synlige fejl. Hvis der er mønster
i tapetet skal du beregne ekstra
længde, når næste bane skræres.

Monter tapetbanen umiddelbart
efter klisteren er påført væggen.

Mærk en streg op på væggen
med en lodsnor/vaterpas, en
rulles bredde fra et vindue. Dér
begynder du!

Kontakter må ikke løsnes fra
væggen. Tapetser hen over dem
og ”frigør” dem igen med to diagonale klip.
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Skær kanterne. Anvend en tapetlineal, en bred spartel ell. lign.
Sørg for at knivbladet* er meget
skarp. *Anvend knækblade.

Ved dørkarme og vindueskarme
o.l. klipper du et skråt snit fra
banens kant mod hjørnet og klapper tapetet fast. Dernæst klipper
du overskydende tapet væk.

Ved radiatorer, klipper du ”slidser” i tapetbanen fra bunden
eller siden - ud for radiatorens
fæstningspunkter.

Kanterne på banerne stødes
sammen.
(Ved opsætning af grundpapir,
skal samlingerne gabe 0,5 - 1 mm.)

Når du kommer til et hjørne,
deles banen på langs, således
den første del kan nå rundt om
hjørnet med omkring en 0,5 - 1
cm.

Den anden del monteres derefter
med overlap af de 0,5 - 1 cm.
Kontroller banen er i vater.

Når du er færdig med at tapetsere, skal væggene tørre hurtigst
muligt. Rumtemperaturen bør
være 18-20ºC. Sørg for god ventilation.
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Udglat banen fra toppen og ned
og fra midten imod kanterne. Anvend en børste, eller en spartel.
Kontroller alle luftlommer fjernes.
Ved velourtapet anvendes silkepapir imellem børste og tapet.
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