
FOTOTAPET 
Vejledning – Fleece

Dit nyindkøbte fototapet i fleece består af mange små dele, som hver især skal monteres på væggen som traditionelt fototapet. Fotota-
peten monteres på væggen med klæbende materiale til dette formål. Selve motivet i jeres fototapet, kan derfor placeres efter eget ønske, 
og derefter eventuelt tilpasses med en kniv, såfremt dette ønskes. Vi har lavet 6 simple steps, som vil hjælpe dig til en flot montering, af dit 
nye fototapet. Læs venligst hele instruktionen før du påbegynder monteringen, da fototapeten ikke bare kan flyttes eller tages ned, uden 
at beskadige produktet.

Vær venligst opmærksom på:
Vi stræber altid efter at levere et fejlfrit produkt. Dog kan der undtagelsesvis forekomme fejl eller mangler. Kontrollér derfor venligst dit købte 
produkt, inden du påbegynder monteringen. Er produktet helt eller delvist monteret, frafalder muligheden for at klage over produktets even-
tuelle fejl eller mangler.

1 Rul tapetbanerne ud, og læg dem i den rigtige rækkefølge, så de er klar. Imellem 
de enkelte ark vil du finde en linje, hvor du kan adskille de forskellige baner med 
en saks. Til orientering, er bane-nummeret på hvert stykke tapet noteret i toppen.

2 Mål væggen med en lineal, tommestok, eller hvad der bedst egnes til situationen. 
Marker derefter punkter på væggen med en blyant, hvor du ønsker at placere dine 
baner af tapet. 

DETTE HAR DU BRUG FOR:
• Fototapet i fleece
• Vejledningen
• Tapetklister 
• Spand med vand
• Tapetrulle 
• Tommestok
• Blyant
• Hobbykniv
• Saks
• Vaterpas
• Blød svamp 3 Bland dit tapetklister sammen med vand, og dæk derefter forsigtigt overfladen af 

den væg, hvor du ønsker dit tapet skal monteres. Din tapetklister blanding bør have 
en tyk konsistens, og skal ikke påføres andre steder end væggen.

4 Det er bedst at starte med banen placeret længst til venstre. Lim den første bane på, og vær opmærksom på dine blyantsmærker på væggen. Brug 
derefter din tapetrulle – start i toppen, og kør mod bunden.

5 Der kan derefter med fordel benyttes et vaterpas, for at se sikre en lige montering af fototapeten. Er den skæv, kan der forsigtigt justeres, såfremt 
det er kort tid efter påførsel. Herefter tages bane nummer to, og monteres så den overlapper den eksisterende bane af fototapet, og dette gen-
tages indtil alle baner er brugt. Vær opmærksom på ikke, at tørre overskydende tapetklister væk med et håndklæde – du kan ved et uheld skade 

tapetet. Er det strengt nødvendigt, bør der bruges en fugtig klud, og udvises forsigtighed.

6 Når alle baner af tapet er monteret på væggen, bør der gives supplerende tryk med tapetrullen. Herefter kan man efter behov benytte hobbykni-
ven. Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye udsmykning!

VIGTIGE INSTRUKTIONER:
• Nymalet vægge skal tørre i minimum 10 dage, før du monterer fototapet på dem.

• Væggens overflade skal være fri for støv, fedt, latex og andre eventuelle rester.

•  For et idéelt resultat, bør der være to personer til monteringen. 

Ved spørgsmål til produktet kan der rettes henvendelse til:

info@wall-art.dk     |     www.wall-art.dk

Vi tager det fulde ansvar for produktionsmæssige fejl i fototapeten.  
Vi tager ingen ansvar for brug af denne guide, til påførelse af tapeten – det sker på eget ansvar.


