
 

 
 

 Yleisasennusohje OMEXCOn tapeteille 

 
Varmista, että 

- olet saanut tapettia, jonka olet valinnut 

- jokaisessa paketissa on sama tuotenumero ja sama painosnumero 

- jokainen paketti sekä sen sisällä oleva tapettirulla on virheetön ja hyvässä kunnossa. 

 

Kiinnitysalusta 

- Kiinnitysalustan pitää olla kuiva, puhdas, jonkin verran imevä, sileä, yksivärinen ja väriltään tarpeek-

si lähellä tapetin pohjaväriä. Etenkin tummien tapettien alusta on hyvä maalata tapetin värisellä la-

teksilla kevyesti, käyttäen huokoista maalia. 

- Poista irrallinen, vanha tapetti tai maalatuissa pinnoissa hio pinta huokoisemmaksi hiekkapaperilla. 

Muista varmistaa pinnan pölyttömyys. 

- Liisteröi tai pohjamaalaa kevyesti huokoiset, voimakkaasti imevät pinnat. 

 

Vuotien leikkaaminen ja kiinnitys 

- Merkitse tapetoitavaan pohjaan vatupassia tai luotilankaa apuna käyttäen seinän pystylinja, jottei 

tapetti ala kaatua toista reunaa kohti. 

- Aloita tapetointi valon tulosuunnasta, jotta tapettisaumaan ei syntyisi varjoja 

- Leikkaa vuodat haluttuun pituuteen ottaen huomioon mahdollinen kuviokohdistus. Varmista, että 

seuraava vuota kohdistuu oikein ennen uuden leikkaamista. On suositeltavaa merkitä lyijykynällä 

leikattuihin vuotiin asennusjärjestys ja suunta. 

- Levitä valmiiksi sekoitettu, PVA:ta tai EVA:ta sisältävä puhdas kiinnitysaine seinälle muutaman vuo-

dan alue kerrallaan. Tarkista tapettivalmistajan ohjeesta, pitääkö tapetin tausta kostuttaa vedellä 

ennen asennusta (koskee mm. juutti- ja sisal -tapetteja). Varo asennusvaiheessa kiinnitysaineen 

joutumista tapetin pinnalle. Muun muassa mineraalikivipintaisissa tapeteissa pinnalle päässyt liiste-

ri näkyy kuivuttuaan kiiltävinä kohtina. Mikäli liisteriä pääsee tapetin pinnalle, pyyhi ylimääräinen 

kiinnitysaine tapetin pinnalta heti, puhtaalla, kostealla rätillä tai sienellä.  

- Asenna vuodat seinälle pehmeää saumatelaa käyttäen, reunat vastakkain, puskusaumaan. Jätä aina 

leikkausvara vuodan ylä- ja alapäähän. Ylimääräiset tapettikaistaleet saa helposti leikattua esimer-

kiksi terävällä mattoveitsellä.  

- Mikäli laatikon päässä olevassa tarrassa on merkintä , kääntäkää joka toinen vuota ylösalaisin. 

Tämä varmistaa tasaisen sävyn lopputuloksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HUOM. Tämä on vain yleisohje. Valmistaja lähettää jokaisen tapettilaatikon mukana yksityiskoh-

taisen asennusohjeen, joka koskee juuri sitä kyseistä tapettia. Noudata ensisijaisesti sitä ohjetta. 

Lisää asennusohjeita ja vinkkejä erikoisten tapettimateriaalien tapetointiin saat Omexcon verk-

kosivuilta.  

 

Kun olet kiinnittänyt 2 – 3 vuotaa, tarkista tulos. Jos tapetti on virheellistä, keskeytä tapetointi ja ota yh-

teyttä myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä 

siitä voi enää reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, kyseessä 

ei ole virheellinen tapetti, vaan ongelmat johtuvat todennäköisesti virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysai-

neesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista. 

 

REKLAMOIDESSA ON EHDOTTOMASTI PALAUTETTAVA LAATIKON PÄÄSSÄ OLEVA  

TEKNISIÄ TIETOJA SISÄLTÄVÄ TARRA SEKÄ MALLIPALA VIRHEESTÄ! 

 

 

 

Omexcon tuotteiden ominaisuuksia: 

 

Luonnonmateriaalit (bambu, osterin kuori, puun kaarna, lummekasvi, sisalkuitu, hamppu, juutti, kookoksen 

kuori, palmupuu, banaanipuun kuori, silkki, korkki) 

Osassa tapetteja käytetään luonnontuotteita, jolloin sävyeroja saattaa ilmentyä mallipaloihin tai mallikir-

jaan verrattuna. Luonnonmateriaaleja tapetoitaessa on hyvä huomioida, ettei liisteriä ole liian paljoa. Sau-

mojen välistä tuleva ylimääräinen liisteri näkyy helposti kuivuessaan tapetin pinnalla.  

Osa tuotteista valmistetaan käsityönä ja luonnollisesti muodostuneet materiaalikerrokset saattavat ris-

paantua reunoista. Tämä on osa tapetin ominaisuutta, mutta mikäli halutaan viimeistellympi ilme, voidaan 

esimerkiksi korkista valmistetun tapetin irtonaiset osat liimata tapetin taustaan pienellä määrällä tahraa-

matonta selluloosaliisteriä. Tapetin voi halutessaan viimeistellä laittamalla koko tapetin pintaan vesiohen-

teista mattaa akryylilakkaa. Huomioi, että tapetin väri saattaa tummuta tämän takia. 

 

Vertikaalinen asennus 

Osa tapeteista voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan. Piirrä tapetoitavalla seinälle vaakasuora viiva 

tapetin leveyden mitalla. Tapetoi muutoin normaalisti ohjeiden mukaan.  

 

Lasihelmet 

Ennen asennuksen aloittamista poista kevyesti harjaamalla irtonaiset lasihelmet. Huomioi ettei lasihelmiä 

pääse tapetin alle, sillä ne näkyvät pieninä kuplina tapetin kuivuttua.     

 

 

 


