
INNAN DU BÖRJAR...

TVÄTTBAR VINYL-FOTOTAPET

PIXERSTICK FOTOTAPET, PIXERSTICK TAPET OCH STICKERS

INSTALLERING

1. Se till att trycket fästs på en jämn, ren och avfet-
tad yta.

2. Se till att trycket uppfyller dina behov, och om det 
består av flera delar - om arken passar ihop.

1. Fäst fototapeten från det vänstra hörnet av rummet, från fönstret eller dörren. För att fästa första arket i en perfekt vertikal 
följd, kan du hjälpa dig själv genom att rita en vertikal linje på väggen. Applicera limmet på väggen under första arket av fototapeten.

2. Fäst fototapeten uppifrån och ner. Veckla gradvis och varsamt ut trycket. Kom ihåg att pressa materialet noggrant, för att ta bort 
luft under ytan - bäst gör man det med en skrapa. De nästkommande fototapeterna limmas fast kant mot kant.

3. Använd en pappershandduk, för att avlägsna överskott av lim, som har samlats vid sammanfogningen av fototapeten. Gör det 
försiktigt. Trycket skadas lätt om det blir indränkt i lim.  

Montera trycket uppifrån och ned, börja från 
vänster. Lossa gradvis skyddspappret nedåt och räta 
varsamt ut arket. Pressa materialet noggrant under 
tiden, för att ta bort luft under ytan - bäst gör man 
det med en skrapa. Du kan dra av och klistra fast 
trycket igen, om du behöver.och flera andra...
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DEKAL TILL VÄGG PHENOMENAL

DEKAL TILL VÄGG STANDARD

Dra av dekalen från skyddspappret och applicera den på en jämn, ren och avfettad yta. Du kan dra av och fästa den igen om du 
behöver.

Hurra! Upptäck glädjen i den avpixerserade inredningen!      

Dra av skyddspappret så att transportfolien och dekalen förblir fastklistrade. Applicera dekalen tillsammans med transportfolien 
på en slät, ren och avfettad yta. Pressa dekalkomponenterna mot monteringsytan. Dra av transportfolien, börja från ett av de övre 
hörnen, så att dekalen förblir på väggen. Du kan dra av och fästa den igen om du behöver. 
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