
FOTOTAPET 
Vejledning – Selvklæbende

2 Mål den ønskede væg, og angiv placeringen hvor 
du ønsker den første stribe af tapet placeret. 

Det kan lette arbejdet, at tegne en tynd blyantstreg.
3 Træk forsigtigt i opbakningspapirets hjørne, så 

du blotlægger en del af den klistrede overflade på 
fototapetet. Fold derefter fototapetet ud, og vend den 
klistrede side ind mod væggen.

1 Find din selvklæbende fototapet, og de nødvendi-
ge hjælpemidler frem.

8 Du kan nu køre over din fototapet med en presse-
rulle, filtsvamp, eller en tør klud. Du bør forsøge 

at presse eventuelle bobler ud, for at opnå det bedste 
resultat.

7 Placer nu det næste stykke tapet, efter samme 
fremgangsmåde som tidligere. Vær sikker på, at 

din tapet rammer dine afsatte punkter, så det ikke 
bliver skævt. 

Færdig! Vi ønsker dig stor  fornøjelse 
med din nye dekoration!

5 Er du tilfreds med placeringen, kan du trække 
langsomt i det hvide opbakningspapir, mens du 

samtidig skubber tapetet stykvis ind mod væggen.
4 Placer nu det tidligere blotlagte hjørne af din fo-

totapet(det klistrede hjørne), så det matcher den 
ønskede placering i forhold til væggen.

6 Marker den ønskede overlapningsafstand på ta-
petet – cirka 3 mm. For bedre orientering, når det 

næste stykke tapet skal placeres, og et flottere resultat, 
bør dette gøres af flere omgange.

•  Læs venligst den fulde vejledning før du påbegynder monteringen.

•  Skal tørre i mindst 10 dage på en nymalet væg.  

• Den ønskede vægoverflade skal være gjort ren for støv, fedt m.v.

•  Vi anbefaler, at man er to personer til monteringen.

Fototapet fra wall-art.dk kan let og hurtigt monteres på din væg. Tapet med selvklæbende bagside behøver ingen tapetklister. Du vil helt sikkert blive 

imponeret over vores kvalitet, holdbarhed og farveintensiteten af vores selvklæbende fototapet. 

 

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 eventuelle fejl eller mangler.

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.


