
OPSÆTNINGSGUIDE 

Wallstickers

TRIN 1
Brug enten dine hænder eller et plastikkort til at udjævne 
den gennemsigtige opsætningsfolie. Vend derefter wallstick-
eren således at siden med opbakningspapiret vender op.

TRIN 3
Hold wallstickeren op mod det ønskede opsætningsområde 
med den selvklæbende side mod overfladen.

TRIN 5
Vær sikker på at presse alle hjørne og mindre detaljer,  
således produktet sidder fast mod opsætningsfladen

TRIN 2
Fjern opbakningspapiret fra et hjørne, og fjern forsigtigt 
resten af opbakningspapiret fra opsætningsfolien. Sidder 
mindre detaljer eller elementer fast i opbakningspapiret, 
pres blot forsigtigt mod væggen igen.

TRIN 4
Pres nu wallstickeren kraftigt mod væggen eller anden opsæt-
ningsflade, enten ved hjælp af din hånd eller et plastikkort.

TRIN 6
Vælg et hjørne af den gennemsigtige opsætningsfolie og 
fjern den langsomt fra opsætningsfladen.

FØR OPSÆTNING
•  Læs venligst instruktionerne før du starter opsætningen af produktet.
•  Vær sikker på at overfladen du vil anvende er både tør og rengjort.
•  Hold produktet op mod væggen, og afmærk hjørnerne med blyant eller kuglepen.

Fortsættes på bagsiden



GODE RÅD
• For det bedste resultat i forbindelse med nymalede vægge, bedes du lade malingen tørre i minimum 3 uger før du  

opsætter wallstickers
• De fleste af vores wallstickers kan opsættes separat – individuelle detaljer kan nemt klippes ud med en saks.
•  Det er lettere at opsætte store wallstickers når man er minimum 2 personer til opgaven.
•  Ved opbevaring af wallstickers skal de placeres i et tørt og rent område ved temperaturer mellem 10 og 25 grader.
•  Ved forsendelse kan der opstå små luftbobler mellem bagepapiret og opsætningsfolien. Dette har ingen betydning  

for kvaliteten af wallstickeren efter opsætningen.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice!

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

Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med fejlopsætning og anvendelse af både opsætningsguide og produkter. Opsætningen af wallstickers 
foregår på kundens egen risiko. Vi fraskriver os alle former for skader opstået på baggrund af anvendelsen af denne guide.

TRIN 7
Fjern den gennemsigtige opsætningsfolie med den fladest 
mulige vinkel.

TRIN 9
Fjern nu opsætningsfolien helt fra wallstickeren. Vær ekstra 
forsigtig, og foretag dette trin i et roligt tempo.

TRIN 8
Sidder enkelte detaljer fast i den gennemsigtige opsæt-
ningsfolie, pres blot en ekstra gang mod opsætningsfladen 
med enten hånden eller et plastikkortet. Dette trin skal 
muligvis gentages flere gange.

TRIN 10
Pres de mindste detaljer en ekstra gang med dine fingre. 
Nu er dit produkt hængt korrekt op!


