Monteringsanvisning
- Vennebyen tapet
FØR DU BEGYNNER

MONTERING

•
•

•

•

Sjekk at tapeten er intakt og ikke er skadet under transport
Sørg for at du har tilstrekkelig belysning slik at du får undersøkt produktet ordentlig når du henger det opp og posisjonerer den. Tapeten vår er re-posisjonerbar slik at hvis det er
noen skjevheter er det enkelt å justere
Sørg for at romtemperaturen er over 12ºC og at det er god
ventilasjon når du arbeider

•
•

Påfør ufortynnet lim på overflaten langhåret malerull. Lim kun
en tapethøyde om gangen.
Bruk en spatel til å påføre limen på den forberedte overflaten
ved hjelp av en jevn opp-og-ned-bevegelse. Pass på at du
ikke klemmer limet ut på kantene
Tapeten er produsert til å passe nøyaktig sammen kanti-kant, så du skal ikke overlappe eller kutte tapeten ved
montering.

OVERFLATEBEHANDLING

FJERNING AV TAPETEN

•

Tapeten kan fjernes tørr uten å forårsake skade på
veggoverflaten (forutsatt at veggoverflaten er stabil, samt ble
behandlet korrekt innen påføring). Du kan imidlertid finne at den
ikke-vevde baksiden splitter når du tar ned tapeten, og biter blir
igjen på overflaten. Ikke noe problem, de lett kan fjernes ved å
påføre varmt vann blandet med et mildt vaskemiddel og forsiktig
arbeider de resterende delene av overflaten med en
veggdekkende strippekniv.

•
•
•
•

Børst av området som skal dekkes med en stiv børste for å
fjerne all smuss og små løse materialer
Alle overflatemerker skal fjernes med en vaskemiddelløsning,
skyll og la det tørke grundig før du starter tapetseringe
Behandle mugg eller alger med soppdrepende vask etter
instruksjonene på produktet. La tørke grundig før du bruker
tapeten.
Eventuelle hull, sprekker eller mangler i overflaten skal fylles
med et egnet middel, glattes ut og tørkes.
Husk på at en tørr overflate er riktig overflate, så hvis du må
gjøre reparasjoner på veggen må du alltid la overflaten tørke
grundig.

ULIKE OVERFLATER
•

Ubestrøket absorberende overflater:
Påfør ett lag primer, fortynnet 1 del primer til 3 deler rent
vann. La tørke grundig.

•

Bestrøket absorberende overflate:
Viktig! Multi-strøk kan forringe overflatenes porøsitet og
påvirke lim-effekten. Hvis du er i tvil, eller hvis en oljebasert
maling har blitt brukt på overflaten, vennligst kontakt faglig
assistanse for rådføring.

•

Ikke absorberende overflater:
Fullfør all generell overflatebehandling, og bruk deretter
sandpapir på veggen deretter veggen ned for å gi en heft.
Hvis overflaten er metall, bør den primes med riktig metallprimer etter produsentens instruksjoner.
Påfør tapeten på overflaten ved hjelp av egnet tapetlim, smør
limet på overflaten av veggen med en langhåret malerull.
Monter tapeten vertikalt, i designretning.
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