
FØR DU STARTER...

VINYL, VASKBARE TAPETER OG FOTOTAPETER

SELVKLEBENDE TAPETER, FOTOTAPETER OG KLISTREMERKER

BRUKSANVISNING

1. Sørg for at du trer utskriften på et jevnt, rent og 
smussfritt underlag.

2. Sørg for at bildet lever opp til dine forventninger, 
og om den kommer i flere deler - sørg for at delene 
matcher.

1. Start med å tre på nederst i venstre hjørne på rommet, fra vindu eller dør. For å tre på det første arket av utskriften i vinkelrett 
og perfekt, tegn gjerne en strek på veggen bak der utskriften skal være, som er vinkelrett. Smør så på lim nedenfor dette arket. 

2. Tre på hvert ark fra topp til bunn. Gradvis pakk ut tapeten på delikat vis og brett den ut. Ikke glem å presse ned materialet for 
å fjerne mulige luftbobler - dette gjøres best med en nal. Tre på neste del kant-i-kant med forrige.

3. Om nødvendig, benytt tørkepapir for å tørke vekk overflødig lim som kan legge seg i sømmene. Gjør dette forsiktig, da man 
enkelt kan ødelegge og skape rifter i et ark som enda ikke har tørket.

Tre på tapeten fra topp til bunn, og start fra venstre 
siden. Gravdis fjern folien fra topp til bunn og brett 
forsiktig ut arket. I mellomtiden kan du forsøke å 
klemme ut mulige luftbobler med en nal. Om du 
ønsker, kan du fjerne bildet og bruke om igjen.og mange andre...
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VEGGKLISTREMERKE

HERLIG! OPPLEV GLEDE MED DITT PIXERISERTE INTERIØR! 

Fjern papirbeskyttelsen slik at beskyttelsesfolien og klistremerket forblir intakt. Påfør klistremerket, med folien fortsatt på, på et 
jevnt, rent og smussfritt underlag. Press klistremerkets deler mot underlaget den påføres. Fjern folien, start med de øvre hjørnene 
slik at klistremerket forblir på veggen. Om det er ønskelig, kan du fjerne klistremerket og bruke det igjen et annet sted.

klistremerke

beskyttelsesfolie

papirbeskyttelse


