
TAPET

FORBEREDELSE

ARBEjDSgAng

OPSÆTNING AF TAPET

Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

Tapetserede vægge:
-fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og 
samlinger.

•  Oliemalede vægge:
  -må ikke fremstå blanke. Slibes eller ætses med en salmiakopløs-             
   ning i forholdet 1:5. Derefter forlimes.
•  Pudsede vægge:
  -spartles og forlimes. Opsæt eventuelt grundpapir.
•  Gasbeton vægge:
  -spartles og/eller forlimes. Samlinger forlimes og armeringsvæv    
   opsættes. Opsæt eventuelt grundpapir.
•  Gipsonit vægge:
  -sømhuller og samlinger spartles. Armeringsvæv i samlinger. Opsæt  
   eventuelt grundpapir.
•  Spånplade vægge:
  -(hvis nye) forlimes. Sømhuller og samlinger spartles. Armeringsvæv          
    i samlinger. Opsæt eventuelt grundpapir.
•  Betonvægge:
  -spartles og forlimes. Opsæt eventuelt grundpapir.

OBS. grundpapir må ikke overlappe, samlingerne skal gabe 0,5 - 1 mm.
Forlimning bør foretages med knust lim eller fortyndet tapetklister
(dog ikke stivelsesklister)

Kontroller først, at alle 
tapetrullerne har samme 
nummer og tryknummer. 
Skær banerne af 10 cm 
for lange og læg dem 
med bagsiden op på ta-
petbordet. Hvis der er 
mønster i tapetet skal du 
beregne ekstra længde. 

Klister 2 - 3 baner ind ad gangen, og buk de øverste 10 cm om, 
klister mod klister. Fold banens to ender mod midten - klister mod 
klister og fold en ekstra gang på midten. Lad banerne trække 5 - 15 
min. afhængig af papirtykkelsen. Kraftigere papir kræver længere 
trækketid.

Sæt banen fast for oven og tryk den fast og glat med tapetbørsten. 
Beskær ved fodpanel med saks eller afrivningslineal. Sæt banerne op 
i et fortsat forløb. Vent ikke med at tapetsere over døre og vinduer. 

Mærk en streg op på væg-
gen med en lodsnor, en 
rulles bredde fra et vindue. 
Dér begynder du!

1 Kontakter må ikke løsnes fra 
væggen. Tapetser hen over 
dem og ”frigør” dem igen 
med to diagonale klip.

2

De 10 cm’s ombuk forhind-
rer, at der kommer klister på 
loftet, og giver dig samtidig 
noget tørt at holde i.

3 Afrivning ved fodlister, i 
kroge og hjørner sker bedst 
ved brug af en afrivningsli-
neal eller brug af tapetsaks.

4

I hjørner lader du den første 
bane gå rundt i hjørnet med 
1 cm - uanset om du bruger 
1/2 eller 1/1 banebredde. 
Den næste bane går ind i 
hjørnet.

5 Ved dørkarme og vindues-
karme o.l. klipper du et skråt 
snit fra banens kant mod 
hjørnet og klapper tapetet 
fast. Dernæst klipper du 
overskydende tapet væk.

6

Ved radiatorer, klipper du 
”slidser” i tapetbanen fra 
bunden eller siden - ud for 
radiatorens fæstningspunk-
ter.

7 Når du er færdig med at ta-
petsere, skal væggene tørre 
hurtigst muligt. Rumtempe-
raturen bør være 18-20ºC. 
Sørg for god ventilation.

8

Specielt ved skumtapet: Tapetseres kant mod kant på væggen uden 
at skubbe eller trække dem. Opstår der et lille mellemrum, aftages 
hele den sidste bane og monteres påny.

Huller og revner 
børstes rene for løst 
puds o.l.

Spartelmassen bør 
være lidt højere 
end væggen når du 
glatter.

når den er tør sliber 
du den glat med 
væggen.
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Forretning og lager:
H. C. Ørstedsvej 56
1879 Frederiksberg C
Tlf: 35 35 85 05
Fax: 35 35 32 31

Showroom:
Nørregade 18 A
9000 Aalborg
Tlf: 96 25 85 05
Fax: 96 19 32 31

www.mptapeter.dk




