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Rak passning

Så här sätter du upp en Non-woven tapet
Ta god tid på dig med både förberedelser och tapetsering.
God ljusäkthet

Vektyg du kan behöva:
❍
❍
❍
❍
❍

Spackel och spackelspadar
Tapetlim för Non-woven
Tapetkniv och blad (Byt blad ofta)
Tapetlinjal
Tapetborste, svamp och hink

❍
❍
❍
❍

Slipkloss
Roller eller borste till limmet
Stege eller pall
Lod eller vattenpass

Tvättbar

Lim strykes på väggen

Vävlim med <20% torrhalt

Non Woven lim

Tapetsering
För att tapetseringen ska bli lyckad måste väggarna vara helt släta, rena och torra. Om de gamla tapeterna sitter dåligt eller har många lager bör du ta bort dem helt och hållet. Sitter de bra, kan du spackla och
slipa skarvar och ojämnheter. Även små ojämnheter syns igenom tapeten därför bör väggarna målas vita
innan tapetseringen påbörjas. Rådfråga med din målarbutik om du är osäker.
1. Första våden är viktigast, börja uppsättningen vid ett fönster eller en dörrpost. Innan första våden sätts
upp gör du ett lodrätt streck en tapetbredd från fönstret eller dörrposten. Använd lod eller vattenpass.
Ska du sätta upp en fototapet bör du lägga ut tapeten på golvet så att du ser att alla våder finns med och
sortera dem efter vilken ordning de skall hängas.
2. Rolla på ordentligt med lim. Använd en roller och limma på väggen motsvarande ca 2 våders bredd.
Tänk på att täcka hela ytan med lim. På de ställen där det saknas lim kommer blåsor på tapeten att
uppstå. På de ställen där det är svårt att komma åt är det bra att använda pensel.
3. Sätt första våden utmed strecket, stryk ut våderna mitt på och borsta ut limmet från mitten mot
kanterna. Se till att inga luftbubblor finns kvar. Skär ren tapetvåden vid golv och tak med tapetkniv.
Undvik tapetklister på framsidan av tapeten, torka av omgående med ljummet vatten.
Forstätt sedan på samma sätt med resterande våder, var noga med mönsterpassning, att kanterna överlappar något och att varje våd är i lod.
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Stright alingment

Instructions - Non-woven wallpaper
Please take your time with both the preparation and the hanging
of the wallpaper.
Tools:
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Putty and putty knife
Paste for Non-woven wallpapers
Craft knife and extra blades
Metal measuring ruler
Broad knife
Plastic smoother or smoothing brush

Good lightfastness

Washable

❍
❍
❍
❍
❍

Sandpaper
Sponges or lint free towels, bucket
Paint roller or paint brushes for the paste
Ladder
Water level

Apply paste to the wall

Paste <20% dry

Non-woven paste

Hanging Process:
The most important step before applying a primer and hanging wallpaper is to make sure that the wall
surface is clean, dry and sound. Always remember that you will be using a water-based paste to hang
the wallpaper which puts stress on the wall surface as the adhesive cures and the wallpaper shrinks or
contracts. If the wall surface is not sound, adhesion failure will occur. The wall surface should be cleaned,
dry, structurally sound and free of grease, mildew or other stains. Any loose paint must be removed from
the wall and any wall irregularities should be corrected with either filler, drywall compound or other wall
repair materials. We recommend that you paint your wall white before hanging. Ask your local dealer if you
are unsure. If your wallpaper is a picture or a photo wallpaper - spread the pieces of wallpaper out on the
floor before starting to get an overwiew.
1. The first strip is the most important one. Start the hanging by a window or a door. Measure the width of
the first strip. Use this measurement to draw a vertical guideline one drop’s width from the left hand edge
of your wall. Use a plumb line or a water level to get this line perfectly straight.
2. Apply the paste on the wall with a paint roller and for areas that are hard to reach, use a paint brush.
Apply paste for two strips at a time. Apply the paste very thoroughly as air bubbles will occur if you miss
any areas.
3. Line up the edge of your wallpaper to your plumb line. Give the upper portion of the strip a couple of
horizontal strokes at the ceiling line to force it flat against the top of the wall. Stroke downward and out
from the middle to smooth down the upper portion of the strip. When you are sure the strip is positioned
evenly with the plumb line, smooth over the entire surface of the strip. Remove any air bubbles, pulling
the strip away from the wall if necessary. Using your craft knife, trim excess wallpaper at the ceiling line
and the skirting board. Replace blades with every strip for a clean cut. Wipe wallpaper, ceiling and skirting
board thoroughly to remove excess paste. Change your water frequently and use a good quality natural
sponge.
4. Adjust the second strip carefully to align the pattern to the strip already on the wall. Trim the excess,
wipe and continue with the remaining strips of Your Wallpaper.

