
LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT
FØR DU BEGYNDER AT MONTERE DIT VÆGMALERI

Trin 1: Din vægforberedelse

Peel & Stick vægmalerier
Installations instruktioner E-mail support info@wallsauce.com

Tjek dit vægmaleri
Tjek venligst hele dit vægmaleri omhyggeligt, før du begynder at installere. Efter at have skåret hvert panel langs 
de stiplede snitlinjer, læg panelerne ud og lad dem hvile i mindst 5 timer. Hvis du bemærker fejl ved materialet eller 
billedet, STOP venligst og kontakt os med det samme - INSTALLER IKKE VÆGMAILET. (Dette inkluderer folder, 
defekter, mærker, panelkanter og eventuelle billedproblemer).

Andre kommentarer
• Du behøver ikke at klippe overskydende af, før du har installeret dit vægmaleri.
• Øverst på rullen vil du se et lille diagram, som viser hele dit vægmaleri med panelguider.
• Gnid ikke vægmaleriets overflade kraftigt under installationen og overanstreng sømmene.
• Vi anbefaler, at to personer installerer dette vægmaleri sammen for at hjælpe med at opnå de bedste resultater.
• De angivne oplysninger er kun vejledende. Wallsauce.com kan ikke holdes ansvarlig for omkostninger opstået på grund 
af forkert installation, eller efter installation af et defekt produkt, som kunne være blevet identificeret før installationen.

Til montering på en pudset væg

Forberedelse af væggen er den vigtigste del af processen. 
Sørg for, at væggen er ren og tør uden løst puds eller 
forurenende stoffer. Væggen SKAL være glat og fri for 
enhver tekstur. Slib alle ujævne områder eller fyld eventuelle 
huller, du måtte have. Når du er glad for, at væggen er helt 
glat, flad og fri for puds, skal du dimensionere din væg 
med en primer/forsegler.

Til montering på en malet væg

Hvis du har en gammel malet væg med noget løs 
eller flagende maling, anbefaler vi, at du fliser flagerne 
væk og glatter overfladen med sandpapir. Brug 
spartelmasse og slib tilbage, hvis det er nødvendigt for 
at opnå en glat væg. Når du er glad for, at væggen er 
helt glat, flad og fri for puds, skal du dimensionere din 
væg med en grunder/forsegler.

Til installation på en papirbelagt overflade

Fjern alt gammelt papir. Væggen skal være helt glat, 
ellers hænger det nye tapet muligvis ikke ordentligt 
fast. Brug IKKE foringspapir under dette vægmaleri. 
Når du er glad for, at væggen er helt glat, flad og fri for 
alt gammelt papir, skal du dimensionere din væg med 
en primer/sealer.

Dimensionere din væg, før du installerer

Det er meget vigtigt, at du måler din væg med en 
primer/forsegler, før du monterer dit fototapet. Du bliver 
nødt til at lade primeren tørre i henhold til producentens 
retningslinjer. 

Se næste side for ‘Trin to: Hanging Your Wall Mural’

Vigtige bemærkninger

@wallsaucecom @wallsauce wallsauce search wallsauce



1. Kom godt i gang
• Vægmaleriet leveres på rulle og opdelt i ‘paneler’. Klip 
forsigtigt langs de stiplede skæremærker for hvert panel 
og læg dem fladt ud. Panelerne er nummereret i den 
rækkefølge, de skal hænges op, fra venstre mod højre.
• Start fra venstre eller højre og arbejd fra et lige lod.
• Sørg for, at din væg har en glat, ren og tør overflade, 
der er fri for inventar eller løs puds eller maling. Hvis 
din overflade er tør og sugende, skal du muligvis male 
den eller forsegle den med en primer-sealer. Vigtigt 
- læs venligst ‘Vigtige bemærkninger og trin et: 
Forberedelse af din væg’
• Vi anbefaler, at du svamper væggen inden montering 
af panelerne for at sikre, at væggen er helt ren og klar 
til dit vægmaleri.

2. Installation af den første dråbe
• Tag dit første panel, og fjern forsigtigt en lille mængde 
af vægmaleriet øverst fra underlagspapiret.
• Påfør toppen af   panelet på væggen, og sørg for, at 
højre kant flugter med din lodrette linje.
• Fjern forsigtigt resten af   vægmaleriet fra bagsidepapiret, 
og påfør det forsigtigt på væggen, mens du går, indtil 
du når bunden af   panelet.
• Hvis du har brug for at genplacere en del af panelet, 
skal du blot trække den passende mængde væk fra 
væggen og påføre igen, mens du forsigtigt glatter 
vægmaleriet ud, mens du går.

3. Yderligere paneler
• Påfør det andet og efterfølgende paneler, og sørg for, 
at mønsteret eller billedet matcher, mens du går, og at 
den passende mængde blødning løber over de øverste 
og nederste kanter. Vores paneler påføres ‘kant til 
kant’, så hvert panel støder op til det næste på væggen. 
Der er ingen overlapning på panelerne.
• Når du støder op, skal du forsigtigt placere panelet på 
plads og justere efter behov. Sørg for, at panelerne er 
godt stødt, uden mellemrum mellem dem.
• Følg den samme proces med at glatte panelet, og 
sørg for, at dette gøres meget forsigtigt.
• Fortsæt med at påføre alle midterpaneler, før du 
installerer det sidste panel, som skal være dit panel 
yderst til venstre eller yderst til højre, afhængigt af 
hvilken side du startede.

4. Trim top, bund og sider
• Når alle paneler er blevet klæbet, skal du forsigtigt 
trimme toppen og bunden af   dine paneler plus den 
yderste venstre og yderste højre side ved hjælp af en 
lige kant. Skynd dig ikke, og sørg for, at du har en skarp 
klinge for at opnå de bedste resultater. 
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Hvis du har spørgsmål til installationen, er du velkommen til at ringe +44 (0)1772 284110
eller e-mail info@wallsauce.com for information og rådgivning.

Du kan også downloade disse instruktioner på vores hjemmeside www.wallsauce.com/dk/

Husk at genbruge din emballage

Trin to: Ophæng dit vægmaleri

Hvad du skal bruge
Målebånd, vaterpas, blyant, Stanley kniv/skærekniv, lige kant (til trimning). 


