
 

 

Yleisasennusohje paperi- ja vinyylitapeteille 
 

Varmista, että 

- Olet saanut tilaamasi rullat 

- Jokaisessa rullassa on sama tuotenumero ja sama painosnumero 

- Jokainen rulla on virheetön ja hyvässä kunnossa. 

- Säilytä tapettirullien etiketit lisätilauksen/reklamaation varalta 

 

Kiinnitysalusta 

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

tapetin pohjaväriä. Etenkin tummien tapettien alusta on hyvä maalata tapetin värisellä lateksilla 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, liisteröinti ja vettyminen 

- 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.  

- Suosittelemme liisteriksi keskiraskaille ja raskaille tapeteille tarkoitettua valmisliisteriä (esim. Kiilto valmisliis-

teri). Puskusaumojen irtoamisen estämiseksi on hyvä lisätä liisteriin hieman vesiliukoista liimaa (esim. ERi 

KEEPER). 

- Liisteröi muutama vuota kerrallaan huolellisesti, reunoja ja kulmia unohtamatta. Varo liisterin joutumista ta-

petin pinnalle. Taita vuota vettymään kääntämällä vuodan päät niin, että ne ovat lähes kiinni toisissaan ja et-

tä liisteripinnat ovat vastakkain. Tarkista vettymisaika rullan etiketistä ja noudata sitä! Liikaa vettynyt vuota 

saattaa venyä muita enemmän, kun taas liian lyhyt vettymisaika aiheuttaa ilmakuplia. Erityisesti vinyylitape-

teissa vuodat kannattaa laittaa vettymisen ajaksi esim. muovipussiin, jotta reunat eivät pääsisi kuivumaan. 

Käsittele tapettia varovasti, paperitapetti on arimmillaan kosteana. 

- Vettymisajan päätyttyä asenna vuodat seinälle käyttäen harjaa ja saumatelaa, reunat vastakkain, pusku-

saumaan. Huomioi kuviosovitus. 

- Pyyhi ylimääräinen liisteri tapetin pinnalta heti, puhtaalla, kostealla rätillä tai sienellä. 

- Tarkista vettymisajan sopiva pituus ensimmäisen vuodan kiinnittämisen jälkeen. 

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

kiksi terävällä mattoveitsellä tapetin kuivuttua.  

- Mikäli etiketissä on merkintä , kääntäkää joka toinen vuota ylösalaisin.  Tämä varmistaa tasaisen sävyn 

lopputuloksessa. 

 

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

leenmyyjään. 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 ta-

petti, vaan ongelmat johtuvat todennäköisesti virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustas-

ta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista. Reklamoidessa ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kuvat virheellisestä 

tuotteesta sekä tuotteiden etiketeistä nopeuttavat asian käsittelyä.  



 

 

 

HUOM! Tämä on vain yleisohje. Tapettia asennettaessa noudatetaan aina ensisijaisesti tapettivalmistajan omaa 

ohjetta, joka löytyy tapettirullan etiketistä tai toimittajien omilta verkkosivuilta. 

 

 

 

 

 

 


