
Vid frågor, kontakta alltid 
din lokala handlare.

 
Lycka till!

INNAN DU BÖRJAR TAPETSERA 

• Kontrollera att du fått rätt produkt och att det är 
samma batch på samtliga rullar innan ni bryter förpack-
ningen.

• Kontrollera även att rullarna inte har några defekter 
eller skador, avbryt tapetseringen och tala med din 
leverantör om fel upptäckts. Gör gärna en översyn efter 
2-3 våders uppsättning för att se att det inte är några 
färgskillnader eller andra fel på tapeten.  

FÖRBEREDELSER 

Var noga med underlaget till dina tapeter. Vid bristfälligt 
underlag finns det risk för blåsbildning, glipor i skarvarna 
eller att kanterna reser sig. Här följer några tips för att 
skapa ett bra underlag för era nya tapeter:
 
• Det är viktigt att man har ett bra och sugande under-
lag. Ytan skall vara torr, ren, jämn och fri från damm och 
gammal löst sittande tapet. 

• Underlag som är starkt sugande eller har dålig vidhäft-
ning bör grundas med utspätt lim eller matt grundfärg 
(ej spärrfärg). Exempel på starkt sugande underlag är 
spacklade ytor, gips- eller spånskivor och gamla pappers-
tapeter. Underlag med dålig vidhäftning är exempelvis 
glasfiber, återställare, färg med hög glans och spärrfärg. 
Är du osäker på underlaget? Bättre att grunda en gång 
för mycket än för lite!

• Även ytor med färgskillnader bör grundas med matt 
grundfärg, detta är speciellt viktigt när det gäller ljusa 
tapeter. Alla målade/grundmålade ytor bör slipas av lätt 
med ett sandpapper för bästa vidhäftning.

TIPS VID TAPETSERING

Och nu över till det roliga – tapetsering! Här är några tips 
för att resultatet skall bli så bra som möjligt:

• Färgen på tapeten kan vara känslig när den är blöt, 
använd alltid en mjuk tapetsvamp för att torka bort över-
flödigt lim på tapeten, aldrig en trasa. 

• När ni planerar uppsättningen tänk på att måtten på rul-
larna är ungefärliga (+/-3%). Uppmärksamma också att rullar 
från olika kollektioner kan ha olika mönsterriktningar, detta 
innebär att man inte kan ta för givet om rullen börjar från 
golvet eller taket.

SÅHÄR SÄTTER DU UPP 
TAPETER FRÅN INTRADE

Läs det här innan du börjar!



• Kapa upp våderna i rätt längd, ta hänsyn till tapetens 
mönsterpass och hur mönstret skall placeras på väggen.

• Samtliga av våra tapeter skall sitta kant i kant, ej över-
lappas med s.k. trådkant.

• Byt vatten och knivbladet ofta. 

• Se till att temperaturen i rummet överstiger 16 grader. 
Kalla och fuktiga ytor kan orsaka blåsbildning. Även 
extremt varma dagar kan det vara bra att undvika tapet-
sering.

LIMREKOMMENDATIONER

Papperstapeter
Använd ett pulverklister, STB-kod eller ett färdig-
blandat lim STB-kod . Liggtid: Vik den limmade våden 
och låt den dra i 7-10 minuter, om den drar för kort tid 
kan blåsor uppstå efter uppsättning. 

Vinyltapeter
Använd ett vävlim, STB-kod  eller .

Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i ca 10 
minuter, om den drar för kort tid kan blåsor uppstå efter 
uppsättning. 

Non-woventapeter
Använd ett non-wovenlim med STB-kod .
Limma väggen för 2-3 våder åt gången och arbeta med 
den torra våden som appliceras direkt i limmet.

Förklistrade tapeter
Aktivera limmet på tapeten i ett vattenbad eller använd 
lämpligt tapetlim beroende på tapetskvalitet.
Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i ca 3 
minuter, om den drar för kort tid kan blåsor uppstå efter 
uppsättning. För att aktivera limmet på tapeten skall 
våden rullas löst med mönstret inåt, därefter skall hela 
våden ligga under vatten i ca 30 sekunder. Det är viktigt 
att hela våden får ligga under vatten i 30 sekunder. Det 
räcker inte att snabbt dra igenom våden genom vatten-
badet. Som alternativ går det att limma våden istället 
för att använda vattenbadet. Använd då samma typ 
av tapetlim som kvalitén på rullen, exempelvis kan en 
förklistrad papperstapet sättas upp med papperslim. 
Öka gärna liggtiden till ca 5 min så att våden sväller 
ordenligt.  

Sjögrästapeter
Använd ett vävlim, STB-kod   eller .
Liggtid: Vik den limmade våden och låt den dra i ca 10 
minuter. Drar den för kort tid kan blåsor uppstå efter 
uppsättning. Naturmaterialet i sjögrästapeter innebär 
att rullar och våder kan ha lite olika nyanser. Varje våd 
kommer att utmärka sig på väggen vilket skapar ett unikt 
och karaktäristiskt rum. Om man önskar färgmatcha 
våderna kan det vara bra att skära upp dessa i rätt längd 
och arrangera dem så att minsta möjliga nyansskillnad 
uppstår vid uppsättning. Märk sedan våderna med en 
blyertspenna, 1,2,3 o.s.v. och sätt upp dem i nummerord-
ning. Använd rikligt med lim då denna typ av tapet suger 
mycket.

 Förklistrad 
tapet.

Limning  
på vägg.

Mönsterhöjd 
i centimeter

E-märkning  
uppfyller 
IGI:s krav.

Spaltbar. 
Ytskiktet kan 
dras bort vid 

omtapetsering

Strippbar. 
Tapeten kan 
dras bort vid 

omtapetsering

Hammar-sym-
bolen. 

Tåligaste 
tapeterna

Vänd  
varannan 

våd.

Ingen mön-
sterpassning

Rak mönster-
passning.

Förskjuten  
mönsterpassning

Tvättbar,
tvållösning på 
fuktig svanp

Tvättbar,
diskmedel på 

våt trasa

Tvättbar,
diskmedel på 
mjukborste

Tapeten tål 
starkt solljus

Tapeten tål 
mkt starkt 

solljus

SYMBOLFÖRKLARINGAR

DET HÄR BEHÖVER DU

Vattenpass eller lod

Blyertspenna 

Tumstock 

Stållinjal 

Lim

Hink 

Roller

Pensel 

Tapetsvamp

Tapetkniv 

Tapetborste

Bra verktyg
gör jobbet
enklare och 

roligare


