
FOTOTAPETER 

 

Monteringsanvisning: 

 

Innan du börjar tapetsera, se till at du har dessa hjälpmedel: 

 

Tapetklister i pulverform (ingår i skyddande förpackning) 

En behållare för att blanda klistret i 

En tapetborste 

En roller 

En skarp kniv (för att beskära kanterna) 

Måttband, blyertspenna och vattenpass 

 

Fototapeterna är utformade så att de kan beskäras på ena eller båda sidorna för att passa olika 

väggbredder, utan att förändra helheten av bilden. 

 

1. Förberedelse av väggytan: 

Väggen ska vara slät, ren och torr. Ta bort befintlig tapet eller målarfärg, spackla ojämnheter, tvätta 

ytan med vatten och låt torka. Slipa sedan väggen med sandpapper om det behövs. 

 

2. Förberedelse av lim 

Blanda klistret med vatten enligt påsens instruktioner. Ifall instruktioner saknas, använd 

proportionen 0,5 liter vatten per 20 gram pulver när du blandar. Efter att du fått en homogen 

lösning, låt limmet vila i 30 minuter så att det kan expandera. Blanda limmet igen före användning. 

 

3. Montering: 

Lägg ut tapeten på golvet för att fastställa att du fått rätt motiv och att allt ser bra ut. Använd sedan 

måttstock, vattenpass och penna för att rita en vågrät och lodrät linje som ser till att tapetens motiv 

hamnar på mitten av väggen. 

Vi rekommenderar att du börjar tapetsera från det nedre vänstra hörnet, som på bilden. Applicera 

sedan försiktigt tapetlimmet på baksidan av våderna utan att glömma kanterna. Låt dem vila i 3-5 

minuter innan du sätter upp dem. Placera våd 1 på väggen enligt kantlinjerna du ritade med din 

penna och jämna sedan ut våden med din roller från mitten utåt. 

Repetera sedan samma steg med våd 2. Det är ytterst viktigt att du monterar de nedre våderna noga 

och försiktigt. Undvik luftbubblor och försök att inte sträcka ut eller överlappa dessa två våder. 

När du hänger upp våd 3, se till att den överlappar våd 1 med ca 5 mm. Våd 4 ska överlappa våd 2 på 

samma sätt. 

Kom ihåg att jämna ut alla våder noga genom att trycka ut luften från mitten utåt. 

Om en våd blivit felplacerad, dra bort den snabbt men försiktigt innan du placerar om den på rätt 

plats. 

När tapeten är färdigmonterad, torka av överflödigt lim med en mjuk blöt trasa. Efter att tapeten har 

torkat, beskär den med din kniv. 

 

4. Torkning: 

Limmet torkar långsamt. Det torkar snabbast vid rumstemperatur och med stängda fönster. 

 

Notera! 

 



Om produkten är skadad, vänligen montera inte denna, utan kontakta oss för reklamation. Skador 

som uppkommer på grund av kundens felagerande efter köp kan ej reklameras. 

 

Vi hoppas att du blir nöjd med resultatet! 

 

Vår produkt innehåller inga tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen och är CE-märkt. 


