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HUR DU SÄTTER UPP DIN CONTRADO TAPET
INNAN DU BÖRJAR
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Se till att din Contrado tapet är hel och inte har skadats vid
frakt. Packa upp den försiktigt.
STANDARDPAPPER: För bästa resultat använd tapetklister av
god kvalitet. Förbered väggen genom att kleta på tapetklistret
för att sedan montera tapeten.
TEXTURERAD TAPET: För bästa resultat använd tapetklister
av god kvalitet. Förbered väggen genom att kleta på
tapetklistret för att sedan montera tapeten. Tapetbord behövs
ej.
Vänligen se till att rummet är väl ventilerat och
rumstemperaturen minst 12 grader. Vänligen kontakta
professionell tapetserare om du känner dig osäker över hur
man änger tapet.
PREMIUMPAPPER: Inget tapetklister krävs. Använd en
sprayflaska med vanligt vatten för att spraya på väggen.
Sprayflaskor finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärer.
Se till att du har tillräcklig belysning så att du kan inspektera
tapeten och se hur den ser ut innan och efter du har monterat
den.
Se till att rummet där du applicerar din Contrado fototapet är
väl ventilerat och åtminstone 12 grader. Om du inte känner dig
tillräckligt säker på om du kan sätta upp din Contrado
fototapet själv bör du kontakta en professionell tapetserare.
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UNDERARBETE FÖRE TAPETSERING
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Skrubba de väggar som du ska applicera tapeten på med en
hård borste för att ta bort all smuts och löst material.
Rengör dina väggar med ett milt rengöringsmedel för att ta
bort fett eller andra märken. Låt torka ordentligt innan du
applicerar Contrado fototapet.
Mögel på väggen bör behandlas med svampdödande medel,
efter anvisningar på produkten. Låt torka ordentligt innan du
applicerar Contrado fototapet.
Hål, sprickor eller andra defekter i ytan bör fyllas med spackel
av hög kvalitet och sedan slipas ned. Det är viktigt att det är
jämnt, fast och helt torrt.
Kom ihåg: en torr yta är en bra yta – så ha tålamod vid
underarbetet. Se till att din vägg är helt torr innan du
fortsätter.
Nya eller obehandlade väggar måste tätas med en PVA eller
liknande tätningsmedel.

TAPETSERA OLIKA TYPER AV VÄGGAR
•
•
•

Obehandlade absorberande väggar:
Förlimma din vägg med ett lager av tapetklister av hög kvalitet
blandad efter anvisningarna på paketet. Låt torka ordentligt.
Behandlade absorberande väggar:
Flera lager av färg kan skada porositeten av väggen och
påverka tapetens vidhäftning. Om du känner dig tveksam eller
om oljebaserad färg har använts på väggen bör du kontakta en
professionell tapetserare.

Om du känner att du kan fortsätta på egen hand måste du se
till att alla ytor är torra och förlimma ett lager av
högkvalitativt tapetklister blandad efter anvisningarna på
paketet. Låt torka ordentligt.
Efter det kan du sätta upp din Contrado fototapet på väggen.
Applicera en våd åt gången. Häng din Contrado fototapet i
riktning av din design och mönsterpassa. Sätt våderna kant i
kant eller överlappa efter behov. Vissa designer måste
påbörjas från mitten för att sedan appliceras mot
ytterkanterna för bästa resultat.
Puts- och betongytor:
Observera! Om väggen är av cement, betong eller är instabil
på något sätt bör du kontakta en professionell tapetserare.
Spacklade områden måste vara nedslipade, med en liknande
pigmenterad oljebaserad färg och helt torr.
Förlimma väggen med ett lager tapetklister. Sätt sedan upp
din Contrado fototapet genom att använda tapetklister. Rolla
på tapetklistret på baksidan av våden och häng din Contrado
fototapet i samma riktning av ditt mönster. Sätt våderna kant
i kant eller överlappa efter eget tycke. Om du har ett jämnt
antal av våder är det bra att börja från mitten och arbeta utåt
kanterna.
Det är smidigare att applicera tapetklister på en våd åt
gången. Om du sätter upp en fototapet på en omålad
gipsvägg så måste du förlimma med tapetklister.

APPLICERA DIN FOTOTAPET
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Standard
Applicera tapetklister på baksidan av din Contrado fototapet
med en roller. Förbered endast en våd (tapetbit) åt gången.
Använd en fuktig svamp vid applikationen av din Contrado
fototapet. Sätt upp tapeten uppifrån och nedåt. Var försiktig
så att du inte trycker ut klister i kanterna.
Låt Contrado fototapet vila i ungefär 15 minuter innan du
skär bort eventuell överflödig tapet upptill och nedtill.
Sätt upp din Contrado fototapet kant i kant, med hänsyn till
mönsterpassning, och arbeta dig utåt från kanten med
samma upp- och nedåtrörelse med din mjuka svamp. Du kan
även använda en mindre gummiroller över skarven. Rolla
mjukt eftersom för mycket tryck kan skada kanterna.
Torka av ytan med en fuktig svamp för att ta bort eventuellt
överflödigt klister.
Texturerad tapet
Förbered väggen genom att kleta på tapetklister. OBS! Enbart
den avsedda ytan för första rullen. Se till att klistret är jämnt
fördelat.
Se till att remsan är rak och i samma våglängd på toppen och
botten innan du slätar ut tapeten med en tapetborste. Då
klistret ej har torkat kan du fortfarande rätta till och justera
placeringen av tapeten för att se till att det är perfekt. När du
är nöjd med placeringen, släta ut tapeten ännu en gång för
att undvika luftbubblor.
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Gör sedan samma procedur för nästa rulle. Vi
rekommenderar att se till att tapeten överlappar några
millimeter för bästa resultat. Upprepa tills allting är klart.
När det mesta är klart, använd en liten borste, mjuk trasa och
en liten gummiroller för att fixa de sista detaljerna. Se till att
det är lagom rumstemperatur och att inga fönster är öppna
för att förhindra att det blåser i rummet. Vänligen låt tapeten
ta den tid den behöver för att torka ordentligt.
Premium
Väggen behöver förseglas, antingen med minst ett lager färg
eller primer. När det är dags att tapetsera om kan produkten
enkelt avlägsnas från väggen i ett stycke.
Vanlig sprayflaska kan användas
Fyll sprayflaskan med kranvatten
Vrid munstycket till sprayfunktionen
Rekommenderad mängd vatten är 100ml per 1 kvm
Materialet kan omplaceras och flyttas under de första 10
minuterna. Sträck inte materialet för mycket.
Sätt upp din Contrado fototapet kant i kant med hänsyn till
mönsterpassning och arbeta dig utåt från kanten med samma
upp- och nedåtrörelse med din mjuka svamp. Du kan även
använda en mindre gummiroller över skarven. Rolla mjukt
eftersom för mycket tryck kan skada kanterna.
Torka av ytan med en fuktig svamp för att ta bort eventuellt
överflödigt klister.

och använd så lite fukt som möjligt. Skrubba inte för hårt:
trycket kommer inte att blekna, men slitage på pappret kan
synas.

Ansvarsfriskrivning: När din egendesignade fototapet har
applicerats på väggen, anses produkten vara godkänd av dig
och kan inte reklameras som defekt på grund av
utomstående faktorer som montering, lim, hantering och
närmiljö (inklusive fukt, värme, vittring eller mögel). När du
bestämt dig för att tapetsera väggen kan vi inte hållas
ansvariga för förändringar på väggen efter du har satt upp
din produkt. Det är extremt sällsynt att något ovanligt skulle
hända, men vi finns här för dig om det är något som du vill
fråga oss om efter du har applicerat din tapet.

DELA MED OSS
Vi skulle älska att se ditt färdiga projekt! Ta ett foto på
din nya, snygga vägg och skicka till info@bagsoflove.se,
för att få en 40x30 cm canvas med eget tryck, helt gratis.

Självhäftande tapet
Börja från toppen av bilden som ska sättas upp och dra ner
baksidan cirka 10-15 cm och vecka den.
Applicera den blottade häftande ytan på önskad yta långsamt
för att undvika luftbubblor.
När första biten sitter rakt och på rätt plats så fortsätter du
med att sätta upp bilden i segment om 10-15 cm.
För större bilder kan det vara bra att ha flera personer som
sätter upp den. Det rekommenderas att en person hjälper till
med att dra ner baksidan och vika den medan en annan
jobbar med att fästa bilden. Om luftbubblor eller veck syns
efter att du satt fast ett segment, dra då försiktigt upp biten
igen och fäst den igen försiktigt med en monteringsskrapa för
att ta bort luftbubblorna.
Notera att installatören inte bör tryckta för hårt med skrapan
eftersom detta kan skada bilden. Det rekommenderas att
använda skrapan i 45 graders vinkel och stryka med
överlappande och bestämda drag. En klisterspruta kan
användas för att ta bort envisa luftbubblor.
En hårfön kan användas för att mjuka upp det häftande
materialet för enkel borttagning från tveksamma ytor som till
exempel målade väggar.
Vi avråder montering av vår Självhäftande tapet på
obehandlad gipsvägg eller på gipsvägg utan primer.
Gipsväggen kan flagna lite när du tar bort Contrados
Självhäftande tapet.
På alla ytor rekommenderar vi att du tar bort Contrados
Självhäftande tapet långsamt, i 180 graders vinkel (dra rakt
mot materialet) för att minimera spänningarna mot den
underliggande ytan.

EFTERVÅRD
•

Om din tapet skulle bli smutsig så kan du rengöra den med en
svamp och ljummet tvålvatten. Tvätta endast där det behövs
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