
FÖRARBETE

1. Se till att underlaget är slätt och rent
Gammal färg eller tapet som inte sitter fast måste tas bort.
Tvätta underlaget och spackla vid behov. Om underlaget
är sugande bör det grundmålas eller förklistras före
tapetsering. Exempel på sugande underlag är bredspack-
lade väggar, väggar med gammal tapet, spånskivor och
liknande. Du bör också grundmåla om underlaget har
starka färgskiftningar som kan framträda genom tapeten.
Monterar du vår premiumtapet på ett tätt underlag som
inte absorberar någon fukt kan det ta några dagar för lim-
met att torka, då vår premiumtapet inte andas lika mycket
som vår standardtapet.
Se vår monteringsvideo:
https://www.photowall.se/vara-produkter/
produktinformation-tapeter

2. Blanda medföljande non-woven pulverlim
Förbered en ren hink med fyra liter ljummet vatten och
häll långsamt i pulverlimmet under kraftigt vispande. Låt
limmet vila i 5 minuter och vispa sedan en gång till.
Limmet är nu klart för användning. Limmet ska vara
tjockt till konsistensen, använd därför inte mer än fyra
liter vatten när du blandar limmet. En påse räcker till
cirka 20-22 m≤. Använder du färdigblandat lim skall du
använda non-wovenlim eller vävlim med <20% torrhalt.

MONTERING

1. Kontrollera tapeten
Innan montering bör du säkerställa att alla våder är med
och att ingen våd är defekt eller skadad. Våderna är num-
rerade i toppen av varje våd i den följd de skall monteras.
Monteringen skall ske från vänster till höger.

2. Säkerställ en rak montering
Det är viktigt att den första våden monteras rakt. Ett tips
är att göra lodräta markeringar en vådbredd (45 cm) in på
väggen med hjälp av ett vattenpass, ett mätverktyg och
en blyertspenna. Montera den första våden längs med
markeringarna. Tänk på att göra markeringarna svaga för
att undvika att linjerna lyser igenom tapeten.

3. Limma direkt på väggen
Använd dig av en roller eller en pensel. Det är viktigt att
hela ytan täcks med lim, en olimmad fläck blir en blåsa
på tapeten. Limma med cirka en tapetvåds bredd i förväg.

4. Montera våderna kant i kant
Våderna skall inte överlappas. Var noga med att trycka
ihop våderna ordentligt i skarvarna, använd en skarv- 
rulle för bästa resultat. Tänk på att vara noggrann med
mönsterpassningen för nästkommande våd och undvik
att få lim på framsidan av tapeten då detta kan synas när
tapeten torkar.
Obs! Undvik att kraftigt vecka tapeten då detta kan med-
föra sprickor i trycket.

5. Eftersläta våderna från tak till golv
Använd händerna eller en tapetborste, börja från mitten
och släta ut mot kanterna. Eventuella småbubblor och
veck försvinner när tapeten har torkat. Vid limfläckar på
tapetens framsida – använd en fuktig trasa eller svamp
för att ta bort dem, undvik att gnugga.

6. Skär bort överflödig tapet
När alla våderna är på plats skär du bort överflödig tapet
med hjälp av ett skärstöd och en vass kniv.
Överblivet lim hälls över i en plastpåse och slängs bland
hushållsavfall.

7. Vänta ett dygn för att se det färdiga resultatet
Luta dig tillbaka och njut av ditt nya rum!

REKOMMENDERADE VERKTYG

HINK VATTENPASS PENNA TAPETBORSTE

ROLLER & TRÅG STÅLLINJAL KNIV SKÄRSTÖD

PENSEL SVAMP/TRASA SKARVRULLE

Våderna är numrerade i den 

följd de skall monteras.

Monteringen skall ske från 

vänster till höger. 

Våderna skall monteras kant 

i kant.

STANDARD- OCH PREMIUMTAPET
MONTERINGSANVISNING

Älskar du din nya tapet?
Dela dina bilder med oss!
Inspirera andra med din stil och tagga dina bilder med @photowall_sweden

och #photowallsweden.

https://www.photowall.se/vara-produkter/produktinformation-tapeter



