familywallpaper
YOUR CUSTOM WALLPAPER

Step by step guide for hanging non-woven wallpaper

2

Före tapetsering

Montering av tapet

• Ta bort gammal tapet från
väggen om den inte sitter fast
ordentligt.
• Väggen skall vara tvättad, slät
och torr.
• Säkerställ att väggen har en
neutral färg.
• Vid starkt sugande underlag
kan förlimning* på väggen vara
nödvändigt.
• Använd ALLTID lim avsett för
NON-WOVEN tapeter och läs
instruktionen noga.
• Undvik höga temperaturer
eller kraftigt drag under
monteringsprocessen då det
kan få en negativ inverkan på
slutresultatet.

• Kontrollera att du fått det motiv
som du beställt.
• Skär isär våderna enligt
skärmarkeringarna. Lägg
våderna bredvid varandra
med mönstret uppåt så motivet
framgår. Kontrollera att alla
våder är med och att ingen våd
är defekt eller skadad.
• Applicera Non-wovenlimmet
jämt över ytan med en limroller
direkt på väggen. Limma för
maximalt 2 våder i taget. Var
noga med att använda rätt
mängd lim och att tillräckligt
med lim finns under alla
skarvar.
• Montera Non-woventapeten
medan limmet fortfarande är
vått.
• Non-woventapeter skall sättas
kant-i-kant dvs. inget överlapp.
Rikta in första våden med ett
tapetlod. Undvik att lim
kommer på framsidan på grund
av missfärgningsrisk.
• Pressa ut alla luftblåsor
noggrant med plastspackel
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• Eventuella limrester på tapeten
tas omgående bort med en blöt
tapetsvamp.
• Repetera för resten av våderna.
• Tryck till våden i hörnen mot
golv och tak med en spackel
eller metallinjal och skär av
överlappen längs med
verktygets kant med en vass
tapetkniv.
• Låt torka ett dygn.
Vänligen notera:
• Våderna är tryckta som i
exemplet.
• Varannan våd är upp och ned.
• Tag alltid professionell hjälp
vid osäkerhet i samband med
tapetseringen då vi inte kan
ta ansvar för brister orsakade
av handhavandefel.
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Preparation

Applying wallpaper

• Remove any traces of dirt, loose
wallpaper or flaking paint.
• Make sure the wall is clean,
smooth and dry.
• The wall should be in a uniform
color (preferably white or other
light uniform color).
• Any particularly absorbent
surface may need to be preglued with an initial layer
of a weakened solution of the
wallpaper adhesive.
• Always exclusively use
adhesives compatible with nonwoven wallpaper and follow the
instructions carefully.
• Avoid overheating the room
and eliminate any draft, as
these factors may have a
negative effect on the final
result.

• Verify that the image is as
ordered.
• Cut the lengths at the
predefined markings.  Place
the wallpaper pieces/lengths
next to each other, with the
image up, on the floor. Check
that no pieces are missing and
that they are undamaged.
• Covering a width of 2 lengths
at a time, apply a thin even coat
of adhesive onto the wall
using a paint roller. Remove any
excessive adhesive.
• It is important that the adhesive
is still damp while the lengths
are hung.
• Align the first length using
a level.  Use a papering tool
to smooth out the wallpaper
and remove any excessive
adhesive and air bubbles (work
from the ceiling to the floor and
from the middle to the edges).
• If you get any adhesive on the
front of the wallpaper, wipe
it off immediately with a damp
sponge.

*När du förlimmar använder du
flödigt med utspätt tapetklister
och låter klistret torka innan du
tapetserar.
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eller tapetborste från mitten
mot kanterna.
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Monteringsinstruktion
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• Continue with the next length,
matching up the edges. Ensure
that the lengths are properly
positioned and that there is no
surface visible at the joints. It is
important that adhesive be
applied right out to the edges to
ensure that each length adheres
to the wall properly.
• Repeat for the remaining
lengths.
• Trim excess paper at ceiling
and floor with a sharp knife.
Preferably use a steel ruler or
spatula for support when
trimming the wallpaper. Replace
the blade often, as a dull blade
can easily tear the wallpaper.
• Leave to dry for 24 hours.
Please note:
• The lengths are printed as in
the example.
• Every second length is upside
down.
• Always take professional advice
if in doubt during paper hanging
as we can’t take responsibility
for any mistakes made in the
process.

