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Dette trenger du: 

•	 Vater		
(loddesnor)

•	 Tommestokk
•	 Saks
•	 Blyant		
	

•	 Skrutrekker
•	 Bred	stål-

sparkel
•	 Pensel
•	 Malerrulle	
	

•	 Tapetkniv																												
•	 Svamp	(filler)
Tilstryker	i		
plast	evt.		
tapetbørste.	

Forbruk av lim
Normalt	forbruk	av	tapetlim	er	1	liter	på	ca	3-5m2	,
dersom	ikke	annet	er	anbefalt.			

Forbruk av tapet
Mål	veggens	bredde	og	høyde,	og	notér	tapetrullens	
lengde,	bredde	og	evt.	rapport.	Rapporten	er	avstanden	
mellom	hver	gang	tapetmønsteret	gjentar	seg.	

Antall tapetlengder
Eks:	Veggbredde	3,5	m	og	tapetbredde	0,53	m.	
3,5	:	0,53	=	6,6.	Her	trenger	du	altså	7	lengder.	

Utregning av tapetlengde
Riktig	tapetlengde	=	vegghøyde	+	rapport	+	ca	5	cm	
skjæringsmonn.
Eks:	Vegghøyde	2,4	m	+	rapport	0,64	m	+	5	cm	=
tapetlengde	3,09	m.	

Antall tapetlengder per rull
Rullens	lengde	er	10,05	m.	10,05	:	3,09	=	3,25.	
Du	får	altså	3	hele	lengder	per	tapetrull.	
(Tommelfingerregel:	Vanlig	takhøyde,	240	cm,	vil	normalt	
gi	4	lengder	ensfarget	tapet	og	alternativt	3	lengder	
mønstret	tapet	per	rull.)	



Ulike tapettyper
Denne	arbeidsbeskrivelsen	gjelder	oppsetting	av	tapet	i	
tørre	rom.

Fibertapet	
Fibertapet	er	meget	enkel	å	tapetsere.	Et	jevnt	lag	med	
vegg-/vevlim	påføres	veggen	med	malerulle.	Deretter	
settes	tapetet	opp	og	strykes	forsiktig	ut.	Ved	hjelp	av	litt	
fukt	blir	det	smidig	og	lett	å	montere	i	hjørner.	De	fleste	
er	vaskbare,	men	tåler	ikke	fett.	

Papirtapet
Papirtapet	settes	opp	
med	klister	(Alternativ.1)	
eller	fukt	på	baksiden	
(Alternativ.2),	følg	
etikettens	anvisninger.	
Noen	papirtapet	har	
fiberbakside,	disse	settes	
opp	som	fibertapet.	
Alternativ	1:	Før	
oppsetting	smøres	
tapetklister	på	tapetets	
bakside.	Bruk	en	hel	
pensel	og	dekk	hele	
bredden	med	klister.	Deretter	brettes	tapetbaksiden	
limside	mot	limside	slik	at	limet	får	trekke	inn	i	tapetet	
uten	at	det	tørker,	la	det	ligge	i	minst	5	minutter	(se	
etikett).	Jo	tykkere	tapet,	jo	lengre	trekketid.	
Alternativ	2:	Tapetet	kan	også	fuktes	med	vann	på	
baksiden.	Bruk	en	svamp.	Brett	eller	rull	tapetlengden	
sammen	og	la	den	ligge	og	trekke	i	3-5	minutter	
(se	etikett).	Rull	så	vegg-/vevlim	på	veggen	med	en	
malerrulle,	én	og	én	høyde	av	gangen.	Det	finnes	både	
tykke	og	tynne	varianter	av	papirtapet,	vaskbarheten	
varierer.	

Vinyltapet 
Vinyltapet	settes	opp	som	fibertapet	eller	papirtapet	ut	i	
fra	baksidematerialet.	De	fleste	vinyltapeter	er	robuste	
og	tåler	sterk	slitasje,	og	er	derfor	egnet	i	alle	tørre	rom	
hvor	tapetet	er	utsatt	for	slitasje	og	skitt.	

Nyans Cover / Easy Cover Select
Dette	er	produkter	som	kan	erstatte	helsparkling	av	
tak	og	vegger.	Typiske	underlag	er	glassfiberstrie	med	
fiskebensmønster.	Duken	limes	på	veggen	og	det	blir	
klart	for	ny	tapetsering	eller	maling.	Bruk	et	vevlim	med	
tre	trekanter	og	lite	lim.	Anbefalt	mengde	er	200g/0,2	
liter	per	kvm,	eller	den	mengde	som	tilsvarer	behovet	til	
underlaget.



Veggfornyeren
Veggfornyeren	kan	
erstatte	helsparkling	
av	tak	og	vegger.	
Typiske	underlag	kan	
være	glassfiberstrie	
eller	pussede	vegger.	
Veggfornyeren	limes	på	
veggen	og	det	blir	klart	
for	ny	tapetsering.	Ved	
grove	underlag	som	skal	
bli	slette,	anbefaler	vi	
Casco	New	Start	vegglim.	
Pass	på	at	monteringen	skjer	i	vått	lim.	Forbruk	av	lim:	
ca	1	liter	per	2-3m2.	Se	oppsettningsanvisning	vedlagt	i	
rullen.	

Våtromstapet
Våtromstapet	er	en	ekstra	solid	variant	av	vinyltapet.	
Våtromstapet	må	ha	en	bakside	som	ikke	påvirkes	av	
vann.	Unngå	allikevel	å	bruke	et	slikt	tapet	i	dusjen	og	
andre	steder	hvor	vannet	står	rett	på	veggen.	Husk	å	
bruke	våtromslim	som	rulles	rett	på	vegg	med	malerulle.	
Med	transparent	sveisevæske	sveises	våtromstapet	
i	skjøtene	og	kanten	mellom	gulvbelegg	og	tapet	
forsegles,	det	samme	gjelder	ved	rør	og	for	eksempel	
hullet	hvor	såpekoppen	er	festet.	

Grunnarbeid
Godt	grunnarbeid	er	en	forutsetning	for	et	vellykket	
resultat	ved	tapetsering.

Fjerning eller rivning av gammel tapet
Underlaget	skal	være	rent,	tørt	og	ha	en	jevn	overflate.	
Generelt	skal	løse	rester	av	maling	og	tapet	fjernes.	
På	gammel	vinyltapet	og	tekstiltapet	skal	ytterste	sjikt	
alltid	fjernes.	Tapeter	som	er	preget	og	har	en	ujevn	
overflate	må	fjernes	eller	sparkles	jevnt.	Sjekk	om	
underlaget	pløser	seg	ved	fuktpåvirkning.	Hvis	det	skal	
fjernes	mye	gammel	tapet,	kan	det	være	lurt	å	leie	en	
tapetfjernemaskin.	Det	finnes	også	tapetfjerningsmidler	
som	letter	dette	arbeidet.	Gammel	maling	mattes	ned	
med	grovrent,	skylles	godt	og	pusses.	

Sparkling/grunning
Alle	ujevnheter	sparkles	og	slipes	før	montering.	Nye	
plateskjøter	sparkles	jevne	(gipsplater	strimles	med	
papirstrimmel).	Underlaget	for	lyse	tapet	bør	være	så	
ensartet	som	mulig.	Mal	om	nødvendig	underlaget	i	



passende	farge.	Ved	tapetsering	med	tapet	med	sterk	
farge,	anbefaler	vi	å	grunne	med	tilnærmet	lik	farge	som	
tapetet.	Dette	for	å	unngå	lyse	striper	hvis	det	skulle	bli	
sprekker	i	noen	av	skjøtene.	Vi	anbefaler	vannbasert	
heftgrunn	til	dette.	Pass	på	at	grunningen	får	tørke	
skikkelig	før	tapetsering.	Puss	grunningsmalingen	før	
tapetsering.	

Før du begynner
Sjekk	at	alle	ruller/tapetlengder	er	feilfrie,	og	at	batch-/
produksjonsnummer	på	alle	rullene	er	like.	Vær	nøye	
med	utregning	av	mengde	tapet.	Mange	tapet	har	en	
mønsterrapport	som	må	tas	hensyn	til	ved	utregning.	
Les	oppsettningsanvisningen	som	står	på	baksiden	av	
tapetets	etikett.	Når	du	har	tapetsert	tre	høyder	inspiser	
arbeidet	og	sjekk	at	produktet	er	feilfritt.	Ved	spørsmål,	
kontakt	din	forhandler!

Tips
•	 Sett	for	eksempel	en	fyrstikk	som	stikker	ut	et	
par	millimeter	i	de	hullene	som	skal	brukes	etter	
omtapetsering.	La	fyrstikkene	sitte	mens	du	gjør	
underarbeid	og	tapetsering.	

•	 Sørg	for	å	ha	godt	med	lys	og	behagelig	temperatur	
under	arbeidet.	Da	er	det	lettere	å	få	et	pent	resultat.

•	 Legg	gjerne	opp	arbeidet	slik	at	du	tapetserer	mot	den	
mørke	delen	av	rommet.	Skjøtene	vil	da	bli	mindre	
synlige	når	du	ser	på	veggen	mot	lyset.	

VIKTIG!
•	 Kontroller	at	produktet	ikke	har	synlige	feil	før	
tapetsering.	Vi	erstatter	feilvarer,	men	ikke	
tapetseringsjobben.

•	 Hvis	det	under	tapetseringen	oppdages	feil	som	
skyldes	eller	kan	skyldes	produktet,	stopp	arbeidet	
umiddelbart	og	kontakt	forhandler.	Ved	synlig	feil	som	
burde	vært	oppdaget	før	tapetsering	har	man	ingen	
reklamasjonsrett	dersom	arbeidet	er	utført.	

•	 Ta	vare	på	etikettene,	dette	er	verdipapir	og	må	
fremlegges	ved	en	evt.	reklamasjon!



Slik gjør du: 
Den første lengden
1. Skjær	til	første	lengde	så	
den	blir	noen	cm	lengre	enn	
avstanden	mellom	taklist	
og	fotlist.	Start	f.eks.	ved	
et	vindu.	Tegn	en	loddrett	
strek	(bruk	vater	eller	
loddesnor)	litt	mindre	enn	
en	tapetbredde	fra	vinduet.	
Velger	du	å	starte	ved	et	
hjørne,	settes	loddestreken	
slik	at	tapetet	går	ca	1	cm	
forbi	hjørnet.	

2. Påfør	lim	fra	vinduet	
og	så	vidt	forbi	streken,	
i	veggens	fulle	høyde.	
Bruk	rulle.	Start	limingen	
nederst,	og	jobb	deretter	
oppover.	(Det	er	varmere	
oppunder	tapet,	så	limet	
tørker	fortere	der)

3. Sett	første	lengde	fra	
vinduet,	slik	at	den	så	
vidt	dekker	blyantstreken	
og	stikker	ut	4-5	cm	
ovenfor	takets	(taklistens)	
underkant.	Stryk	med	
tapetbørsten	fra	midten	og	
utover	i	alle	retninger	slik	at	
alle	luftblærer	blir	borte.	

4. Press	tapetet	med	
stålsparkelen	mot	takets	
(taklistens)	underkant.	
Skjær	av	det	overskytende	
med	tapetkniven.	Hold	
kniven	i	god	skråvinkel,	
så	unngår	du	at	tapetet	
“krøller”	seg	under	
knivbladet.	
	 										

	 															
									
	
																						



5. Stryk	ut	tapetet	med	
tapetbørste	eller	tilstryker.	
Pass	på	at	alle	luftblærer	
presses	helt	ut.	

6. Vask	bort	limsøl
umiddelbart	med	svamp	og	
rent	vann.	Skift	vann	ofte.

Rundt dører og vinduer
7.	Bruk	en	pensel	til	å	
påføre	lim	langsmed	dør-	
eller	vinduslistene.	Sett	
opp	en	hel	tapetbredde	slik	
at	den	overlapper	dør-	og	
vindus-lister	med	6-7	cm.	

8.	Klipp	diagonalt	ut	mot
hjørnet	på	dør-	eller	
vinduslistene.	



9. Press	tapetet	med	
stålsparkelen	inn	mot	
listens	ytterkant,	og	skjær	
av	det	overskytende.	

Når du kommer til et 
hjørne
10. Skjær	til	en	tapetlengde	
i	bredden	slik	at	den	vil	gå	
ca	1	cm	forbi	hjørnet.	Klipp	
inn	mot	hjørnet	i	topp	og	
bunn	og	renskjær	oppe	og	
nede.	

11. Påfør	lim	helt	inn	i	
hjørnet	når	du	starter	på	
neste	vegg.	Bruk	alltid	
overlappslim	på	dette	
punktet.	

12. Montér	den	nye	
lengden	helt	inn	i	hjørnet	
slik	at	den	overlapper	den	
smale	tapetstripen	fra	
motsatt	side.	Stryk	til	og	
renskjær.	



Ytterhjørner
13. Skjær	til	tapetlengden	
i	en	bredde	som	lar	den	
gå	ca	1,5	cm	forbi	hjørnet.	
Påfør	lim	og	montér	
lengden.	Press	tapetet	godt	
rundt	slik	at	hjørnet	blir	
skarpt.	

14. Husk	å	vatre	opp	for	
neste	lengde.	Påfør	lim	
(bruk	overlappslim	på	den	
smale	stripen	av	forrige	
lengde).	Montér	den	
nye	lengden	slik	at	den	
overlapper	tapetstripen	fra	
motsatt	side	og	stopper	1-2	
millimeter	fra	selve	hjørnet.	

Stikkontakter
15. Bryt	strømmen	til	den	
aktuelle	stikkontakten	i	
sikringsskapet.	Demontér	
lokket	og	fjern	evt.	
gamle	tapetlag	i	området	
under	lokket.	Montér	
tapetet	som	vanlig,	la	det	
dekke	kontakten.	Skjær/
klipp	et	kryssnitt	over	
kontaktpunktet.	

16. Skjær	bort	de	fire	
flikene	med	overskytende	
tapet	tett	inntill	
kontaktpunktet.	Deretter	
kan	du	montere	lokket	på	
igjen.	



Ingen rapport
Dette	betyr	at	man	kan	henge	opp	tapetet	uten	å	
måtte	ta	hensyn	til	mønster	eller	forskyvninger.

Rett rapport
Dette	betyr	at	mønsteret	ikke	forskyver	seg	fra	en	
tapetlengde	til	en	annen.

Forskjøvet rapport
Dette	betyr	at	mønsteret	forskyves	med	henholdsvis	
½	eller	¼	gang	fra	en	tapetlengde	til	den	neste.	

Endesnus
Dette	betyr	at	man	må	snu	annenhver	lengde	180°	
før	den	monteres	til	vegg.

Avtørkbar tapet
Tåler	å	bli	tørket	av	med	en	tørr	klut.	

Vaskbar tapet
Tåler	å	bli	tørket	av	med	en	fuktig	klut	eller	svamp.	

100% vaskbar tapet
Tåler	vask,	men	ikke	for	mye	vann	og	såpemidler.	
Vær	forsiktig!

Tåler skrubbing
Man	kan	fjerne	skitt	ved	bruk	av	vann,	såpe	og	en	
klut/svamp.

Ferdiglimt	
Tapetet	er	ferdiglimt	og	skal	kun	dyppes	i	vann,	la	
det	trekke	etter	anvisning	på	etikett.	Pass	på	at	alle	
lengder	trekker	like	lenge.	

Lim påføres veggen
Bruk	en	malerulle	og	påfør	først	limet	på	veggen	før	
du	klistrer	på	tapetet.

Fukt tapetets bakside
Tapetet	skal	fuktes	på	baksiden	før	det	limes	på	
veggen.	Bruk	en	svamp	eller	klut	og	la	det	trekke.

Spaltbare tapet	
Tapetet	har	et	øvre	sjikt	som	kan	rives	av.	Baksiden	
vil	sitte	igjen	på	veggen	og	danner	et	godt	grunnlag	
for	ny	tapetsering.	
Lysbestandig og høy lysbestandighet
Dette	sier	noe	om	hvor	godt	fargene	holder	seg	og	
hvor	lite	tapetet	falmer.	Graden	av	lysbestandighet	
sier	allikevel	ingenting	om	hvor	lang	tid	det	tar	før	
fargeforandringen	inntreffer.	Dette	avhenger	av	hvor	
mye	dagslys	tapetet	utsettes	for.

Tapetsymboler

Besøksadresse:
Hellenvegen 15, 2022 Gjerdrum
Postadresse:
Postboks 52, 2024 Gjerdrum
Kundeservice: +47 08468


