
 
 

 

 

 

  

SÅDAN HÆNGER DU FOTOTAPET OP 

Værktøj 

 

1) Tapetklister 

2) Pensel 

3) Rulle 

4) Spand 

5) Hobbykniv eller skarp kniv 

6) Loddestok 

7) Blyant, lineal, målebæger 

Forbered Overfladen 

Fjern alle ujævnheder i overfladen og udfyld alle huller og revner. Overfladen skal være ren, glat og fri 
for fedt og støv. Vi anbefaler ikke at hænge fototapetet op på rå, spartlede vægge. Hvis overfladen 
er porøs og sugende, anbefaler vi et primerlag inden fototapetet hænges op. Hvis væggen er malet, 
anbefaler vi at vaske den ned, bruge sandpapir på overfladen og derefter vaske den ned igen. På denne 
måde opnår du det bedste resultat. 
 
Forbered Ophængning 
 
Lige inden du hænger fototapetet op, sørg da for at de forskellige ikke har skader eller defekter, at de 

har den rigtige størrelse og farve og at de passer sammen. Følg limproducentens anvisninger mht. 

At forberede limmen. Nogle af vores fototapeter har en hvid sikkerhedskant, der skal skæres bort inden 

brug. 

Ophængning 

Med et vaterpas og en blyant aftegnes linjer til at guide ophængningen. Dæk hele bagsiden 
af fototapetet med tapetklister med en pensel eller rulle. Vent op til maksimum 3 minutter indtil 
tapetklister er blevet absorberet. Vær obs på at hvert panel af fototapetet skal have lige meget 
tapetklister og lige meget tid til at klisteret kan absorberes! Pas på du ikke bøjer kanterne. 
Det er vigtigt at det første panel hænges helt lige op. Efter ophængning, stryg fra midten ud mod 
kanterne for at fjerne luftbobler. Mindre bobler og folder forsvinder når tapetklisteret tørrer. Ophæng 
panelerne med 2-3 mm overlap. Det er meget vigtigt at holde dette overlap, da der ellers kan opstå 
unøjagtigheder mellem panelerne. Temperaturen bør heller ikke være over 20° C. 
 
Nedtagning af fototapet 

 

Hvis du vil fjerne fototapetet kan du bruge værktøj til at fjerne normalt tapet. Fugt fototapetet 

med en børste eller svamp. Efter 15 minutter kan fototapetet fjernes fra toppen med en spartel. 

 

KONTAKT 

 

info@europosters.eu 

www.europosters.dk 


