
FORARBEJDE
1. Sørg for, at underlaget er jævnt og rent

Gammel farve eller tapet, der ikke sidder fast på under-
laget, skal fjernes. Underlaget vaskes og spartles ved
behov. Hvis underlaget er sugende, bør det grundmales
eller for-klistres før tapetsering.  Eksempler på sugende
underlag er bredspartlede vægge, vægge med gam-
mel tapet, spånplader og lignende. Monterer du vores
premium-tapet på et tæt underlag, der ikke er fugtab-
sorberende, kan det vare nogle dage for limen at tørre, da
vores premium-tapet ikke er lige så åndbart som vores
standardtapet. Underlaget bør også grundmales, hvis det
har stærke farveskift, der kan ses gennem tapetet. Se
monteringsvideo:
https://www.photowall.dk/vores-produkter/
produktinformation-tapet

2. Bland den medfølgende non-woven-pulverlim
Hæld fire liter lunkent vand i en ren spand, og tilsæt lang-
somt pulverlimen under kraftig omrøring. Lad limen hvile
i 5 minutter, og pisk igen. Limen er nu klar til brug. Limen
skal være tyk i konsistensen, så brug ikke mere end fire
liter vand til at blande limen med.
En pose er nok til ca. 20-22 m2. Hvis du bruger færdig-
blandet lim, skal det være non-woven-lim eller vævlim
med < 20 % tørstofindhold.

MONTERING
1. Kontrollér tapetet

Før montering skal du sikre, at alle baner er med, og at
ingen baner er defekte eller beskadigede. Banerne er
nummererede i toppen i den rækkefølge, de skal mon-
teres. Monteringen skal ske fra venstre til højre.

2. Banerne skal monteres lige
Det er vigtigt, at den første bane monteres lige. Et tips er
at lave lodrette markeringer en banebredde (45 cm) inde
på væggen ved hjælp af et vaterpas, en lineal og en bly-
ant. Montér den første bane langs markeringerne. Husk at
gøre markeringerne svage for at undgå, at stregerne kan
ses gennem tapetet.

3. Lim tapetet direkte på væggen
Brug en malerrulle eller en pensel. Det er vigtigt, at hele
overfladen dækkes med lim – en plet uden lim bliver til en
bule i tapetet. Påfør lim på forhånd i cirka en tapet-banes
bredde.

4. Montér banerne kant mod kant
Banerne må ikke overlappe. Vær omhyggelig med at tryk-
ke banerne godt sammen i sammenføjningerne – brug en
tapetkantrulle for at opnå det bedste resultat. Husk at
være meget påpasselig med at få mønstret til at passe med
den næste bane, og undgå at få lim på forsiden af tapetet,
da det kan ses, når tapetet tørrer.
Obs! Undgå at bukke tapetet skarpt, da det kan medføre
sprækker i trykket.

5. Glat banerne efter fra loft til gulv
Brug hænderne eller en tapetbørste – start fra midten, og
glat ud mod kanterne. Eventuelle småbobler og rynker
forsvinder, når tapetet er tørt. Eventuelle limpletter på
tapetets forside fjernes med en fugtig klud eller svamp –
undgå at gnubbe.

6. Skær det overflødige tapet væk
Når alle baner er på plads, skæres det overflødige tapet
væk ved hjælp af en skærestøtte og en skarp kniv.
Rester af lim hældes i en plastikpose og smides ud med
husholdningsaffaldet.

7. Vent et døgn for at se det færdige resultat
Læn dig tilbage, og nyd dit nye rum!

ANBEFALET VÆRKTØJ

SPAND VATERPAS BLYANT TAPETBØRSTE

MALERRULLE OG 
BAKKE 

LINEAL KNIV SKÆRESTØTTE

PENSEL SVAMP/KLUD TAPETKANTRULLE

Banerne er nummererede i 
den rækkefølge, de skal 
monteres i.

Monteringen skal ske fra 
venstre til højre.

Banerne skal monteres kant 
mod kant.

STANDARD- OG PREMIUMTAPET
MONTERINGSANVISNING

Elsker du dit nye tapet?
Del dine billeder med os! 
Vi ville elske at få et lille glimt af din stil.
Del dine billeder på Instagram med @photowall_sweden og #photowallsweden.

https://www.photowall.dk/vores-produkter/produktinformation-tapet



