
VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE
FØR DU BEGYNNER Å MONTERE VEGGMALERIET

Trinn én: Veggforberedelse

Klassiske og førsteklasses veggmalerier
Installasjonsinstruksjoner E-mail info@wallsauce.com

Sjekk veggmaleriet ditt
Vennligst sjekk hele veggmaleriet nøye før du begynner å installere. Etter å ha kuttet hvert panel langs de stiplede 
kuttlinjene, legg panelene ut og la dem hvile i minst 5 timer. Hvis du oppdager feil med materialet eller bildet, 
vennligst STOPP og kontakt oss med en gang - IKKE INSTALLER MURALITET. (Dette inkluderer bretter, defekter, 
merker, panelkanter og eventuelle bildeproblemer).

Lim inn
Dette veggmaleriet er et “lim veggen”-veggmaleriet. Vennligst bruk vår anbefalte Solvite ‘Paste the Wall’-pasta eller passende 
alternativ ‘paste the wall’-pasta. Vennligst merk: Hver pose på 230 g med Solvite ‘Paste the Wall’-lim som følger med 
veggmaleriet ditt, skal gi nok dekning for opptil 24 m2 (f.eks. 8 m bred x 3 m høy) eller 270 ft2 (f.eks. 27 fot bred x 10 fot høy).

Andre kommentarer
• Du trenger ikke å klippe overflødig av før du har installert veggmaleriet.
• På toppen av rullen vil du se et lite diagram som viser hele veggmaleriet med panelguider.
• Ikke gni veggmaleriet kraftig under installasjonen og overarbeid sømmene.
• Vi anbefaler at to personer installerer dette veggmaleriet sammen for å oppnå de beste resultatene.
• Informasjonen som gis er kun veiledende. Wallsauce.com kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som påløper på 
grunn av feil installasjon, eller etter installasjon av et defekt produkt, som kunne ha blitt identifisert før installasjonen.

Monteres på en pusset vegg

Forberedelse av veggen er den viktigste delen av 
prosessen. Sørg for at veggen er ren og tørr uten løs 
puss eller forurensninger. Veggen MÅ være glatt og fri 
for tekstur. Sand ned eventuelle grove områder eller 
fyll eventuelle hull du måtte ha. Når du er fornøyd med 
at veggen er perfekt glatt, flat og fri for taps av puss, 
må du dimensjonere veggen med en primer/sealer.

Monteres på en malt vegg

Hvis du har en gammel malt vegg med litt løs eller 
flassende maling anbefaler vi at du fliser bort flakene og 
glatter overflaten med sandpapir. Bruk sparkel og slip 
tilbake hvis det er nødvendig for å oppnå en jevn vegg. 
Når du er fornøyd med at veggen er helt glatt, flat og fri 
for taps av puss, må du dimensjonere veggen med en 
primer/sealer.

For å installere på en papirbelagt overflate

Fjern alt gammelt papir. Veggen må være helt glatt, ellers 
kan det hende at det nye tapetet ikke fester seg ordentlig. 

IKKE bruk fôrpapir under dette veggmaleriet. Når du 
er fornøyd med at veggen er perfekt glatt, flat og fri for 
gammelt papir, må du dimensjonere veggen med en 
primer/sealer.

Dimensjoner veggen din før du installerer

Det er veldig viktig at du dimensjonerer veggen med 
en primer/forsegler før du installerer veggmaleriet. 
Du må la primeren tørke i henhold til produsentens 
retningslinjer.

Se neste side for ‘Trinn to: Hanging Your Wall Wallal’
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1. Komme i gang
• Veggmaleriet leveres på rull og delt inn i ‘paneler’. 
Klipp forsiktig langs de stiplede kuttmerkene for hvert 
panel og legg dem flatt ut. Panelene er nummerert i den 
rekkefølgen de skal henges, fra venstre mot høyre.
• Start fra venstre eller høyre og arbeid fra en rett lodd.
• Sørg for at veggen din har en jevn, ren og tørr overflate 
som er fri for inventar eller løs puss eller maling. Hvis 
overflaten er tørr og absorberende, må du kanskje 
male den eller forsegle den med en primer-sealer. 
Viktig - vennligst les “Viktige merknader og trinn én: 
Forberedelse av veggen”
• Vi anbefaler at du svamper eller sprayer veggen med 
vann før du installerer panelene for å sikre at veggen er 
helt ren og klar for veggmaleriet.

2. Installering av den første dråpen
• La panelene legges flatt på en ren overflate.
• Dette veggmaleriet krever at du limer inn veggen og ikke 
papiret.
• Bruk en middels haug malingsrulle til å påføre pastaen 
på veggen, lim kun ett dråpe-/panelområde om gangen.
• Påfør veggmaleriet forsiktig på den forberedte overflaten 
og pass på at du ikke klemmer limet ut i kantene.
• Skyv panelet på plass slik at det møter den vertikale 
retningslinjen din, med den ekstra luftingen til toppen, 
bunnen og siden, løpende over kantene.
• Ideelt sett med en glattende børste eller fuktig svamp, 
press panelet veldig forsiktig mot veggen, start på 
toppen. Fortsett med dette for å jevne ut alle rynker og 
bobler forsiktig, uten å bruke for mye press.

3. Ekstra paneler
• Husk å lime veggen først, påfør de andre og påfølgende 
panelene, og sørg for at mønsteret eller bildet stemmer 
overens mens du går, og at passende mengde utfall 
går over topp- og bunnkantene. Panelene våre er påført 
“kant i kant”, slik at hvert panel støter opp til det neste på 
veggen. Det er ingen overlapping på panelene.
• Når du slår opp, skyv panelet forsiktig på plass og juster 
etter behov. Sørg for at panelene er godt støtt, uten hull 
mellom panelene.
• Følg samme prosess med å glatte panelet, og sørg for 
at dette gjøres veldig forsiktig for ikke å flytte panelet når 
det er riktig på plass.
• Fortsett å påføre alle midterste paneler før du installerer 
det siste panelet, som skal være panelet lengst til venstre 
eller helt til høyre, avhengig av hvilken side du startet.

4. Trim topp, bunn og sider
• Når alle panelene er installert, skjær forsiktig toppen og 
bunnen av panelene samt ytterste venstre og høyre side 
ved hjelp av en rett kant. Ikke forhast deg med dette og sørg 
for at du har et skarpt blad for å oppnå de beste resultatene.
• Når du er ferdig, bruk en fuktig svamp eller klut for å fjerne 
overflødig pasta.
• Vær oppmerksom på; på mørkere veggmalerier, når 
veggmaleriet er helt tørt, bruk en farget pastell om 
nødvendig langs sømmene på dette designet for å unngå 
at hvite kanter vises.
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Hvis du har spørsmål om installasjonen, vennligst ring +44 (0)1772 284110
eller e-post info@wallsauce.com for informasjon og råd.

Du kan også laste ned disse instruksjonene på vår nettside www.wallsauce.com/no/

Husk å resirkulere emballasjen

Trinn to: Henge veggmaleriet

Hva du trenger
Solvite ‘Paste the Wall’-lim, rull og brett, målebånd, vater, blyant, glattebørste, Stanley-kniv/skjærekniv, rett kant 
(for trimming) og en fuktig klut.


