
TAPETSKOLEN
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Veggprodukter

Vinyltapet

Fibertapet

Papirtapet 

Tekstiltapet

Våtromstapet

Overmalingstapet

Glassfiberstrie
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VIKTIG!

 Det er viktig å lese 
monteringsanvisning.

 Før oppsetting må man se til at det 
ikke er feil på produktet.

 Kunden skal ta vare på etiketter i 
tilfelle feil eller ønsker mer av 
samme batch.

 Montert vegg er godkjent vegg!
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Forbehandling/ Underlag

Veggene skal være rene, plane og tørre. 

Gammel tapet fjernes, ujevnheter sparkles og slipes. Deretter grunnes veggene med 
en egnet grunningsmaling.

Tidligere malte flater vaskes og renses for fett. Blanke flater mattslipes. 

På ny gips eller sponplater, sparkles og strimles skjøter, mens hull sparkles før 
veggene grunnes med en egnet grunningsmaling. 

Ved tapetsering av tapeter med sterke farger anbefaler vi å grunne med samme 
bunnfarge som tapetet. Dette for å redusere risikoen for å synlige skjøter. 

I våtrom skal det benyttes sparkel og grunningsprodukter som er beregnet for dette.
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Vinyltapet m/papir bakside

Vinyltapet er slitesterk og vaskbar og derfor godt egnet til alle husets 
rom, med unntak av våtrom. 

Til oppsetting brukes et vegglim. 

Limet påføres enten bakside på tapet eller vegg. 

Ved påføring av lim på vegg skal baksiden av tapetet fuktes med vann. 

Etter påføring av lim/ vann på bakside av tapet skal tapetet ligge 
sammenbrettet i ca. 5 minutter før oppsetting.
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Vinyltapet m/fiber bakside

Til oppsetting brukes vegglim.

Limet påføres veggen med malerulle. 

Tapetlengden settes direkte på veggen, kant i kant. 

Baksiden skal ikke fuktes.
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Fibertapet

Til oppsetting brukes vegglim.

Limet påføres veggen med malerulle. 

Tapetlengden settes direkte på veggen, kant i kant. 

Baksiden skal ikke fuktes.
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Papirtapet

Består av papir med fargetrykk. 

Papirtapeter tåler å bli rengjort med en fuktig klut, 
men bør ikke skrubbes. 

Til oppsetting brukes tapetklister eller Casco Tapetlim

Klister påføres baksiden av tapetet.

Etter påføring av tapetklister på baksiden, skal tapetet ligge 
sammenbrettet i ca 5 minutter før oppsetting. Her følger man 
monteringsanvisning som følger med tapetet.
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Tekstiltapet

Tekstiltapet har papir/- eller fiberbakside med tekstiloverflate. 

Til oppsetting brukes et tekstiltapetlim. 

Papirbakside: Limet påføres vegg med en malerrulle, mens baksiden av 
tapetet fuktes med rent vann. 

Fiberbakside: Lim påføres vegg, heng tapetet tørr opp på veggen

Tapetet skal deretter rulles opp og ligge i ca. 5 minutter før oppsetting.
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Våtromstapet

Består av vinyloverflate med mineralfiber bakside. 

Til oppsetting brukes et våtromslim, som påføres vegg med en malerrulle. 

Våtromstapeter behøver som regel ikke fuktes. Dette bør sjekkes i hvert 
enkelt tilfelle.
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Overmalingstapet

Monteres med vegglim

Finnes i mange forskjellige mønstre. Desto ”høyere” mønster, desto lettere 
å skade om man skraper bort i veggen.

Til overmalingstapet anbefales akrylmaling. 

Ved bruk av latexmaling risikerer man å få myknervandring. Dette fører til 
at veggen kan bli ”klebrig”.
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Tapetsymboler

Rapportløs Rett rapport Forskjøvet rapport Lim påføres vegg

Henges i samme retning Endesnus Spaltbar
Fukt tapetens bakside

Tåler skrubbingVaskbar 100% vaskbar

Avtørkbar

Høy lysbestandighet LysbestandigFerdiglimt
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Rom 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M

1 M 2 rl 3 rl 4 rl 5 rl 6 rl 7 rl 8 rl 9 rl

2 M 3 rl 4 rl 5 rl 6 rl 7 rl 8 rl 9 rl 10 rl

3 M 4 rl 5 rl 6 rl 7 rl 8 rl 9 rl 10 rl 11 rl

4 M 5 rl 6 rl 7 rl 8 rl 9 rl 10 rl 11 rl 12 rl

5 M 6 rl 7 rl 8 rl 9 rl 10 rl 11 rl 12 rl 13 rl

6 M 7 rl 8 rl 9 rl 10 rl 11 rl 12 rl 13 rl 14 rl

7 M 8 rl 9 rl 10 rl 11 rl 12 rl 13 rl 14 rl 15 rl

8 M 9 rl 10 rl 11 rl 12 rl 13 rl 14 rl 15 rl 16 rl

• 1 rull holder til 2 m vegg.
• Mønster rapporter må tas hensyn til
• HUSK! Likt produksjonsnummer på rullene
• Tabellen er basert på takhøyde 240 cm – 250 cm

Hvor mange tapetruller trenger du?
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Utregning av rapporter på tapet

Eks. rapport på 64 cm og takhøyde 2,40 m. Rullengde 10,05 m og 
rullbredde 0,53 m.

Takhøyde 2,40 deles på rapport 0,64 = 3,75 rapporter. Dette må rundes 
opp til 4 rapporter pr. høyde.

4 stk. rapporter x 0,64 = 2,56 m. pr. høyde

Rullengde 10,05 deles på 2,56 = 3,9 høyder pr. rull. Dette må rundes 
nedover til 3 høyder pr. rull.

Med 0,53 m bredde på tapetet kan man da måle seg greit frem til hvor 
mange ruller man trenger.


