
LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT
INNAN DU BÖRJAR MONTERA DIN VÄGGMÅLNING

Steg ett: Din väggförberedelse

Peel & Stick Väggmålningar
installations instruktioner E-mail info@wallsauce.com

Kontrollera din väggmålning
Vänligen kontrollera hela din väggmålning noggrant innan du börjar installera. Efter att ha klippt varje panel längs 
de prickade snittlinjerna, lägg ut panelerna och låt vila i minst 5 timmar. Om du märker några defekter med 
materialet eller bilden, vänligen STOPPA och kontakta oss omedelbart - INSTALLERA INTE VÄGGMÅLEN. 
(Detta inkluderar veck, defekter, märken, panelkanter och eventuella bildproblem).

Andra kommentarer
• Du behöver inte klippa bort något överskott förrän du har installerat din väggmålning.
• Överst på rullen ser du ett litet diagram som visar hela din väggmålning med panelguider.
• Gnugga inte väggmålningens yta kraftigt under installationen och överarbeta sömmarna.
• Vi rekommenderar att två personer installerar denna väggmålning tillsammans för att hjälpa dig att uppnå bästa resultat.
• Den information som ges är endast vägledande. Wallsauce.com kan inte hållas ansvarigt för kostnader som 
uppstår på grund av felaktig installation, eller efter installation av en defekt produkt, som kunde ha identifierats innan 
installationen.

Att installera på en putsad vägg

Att förbereda väggen är den viktigaste delen av processen. 
Se till att väggen är ren och torr utan lös puts eller 
föroreningar. Väggen MÅSTE vara slät och fri från 
all textur. Slipa ner alla ojämna områden eller fyll 
eventuella hål du kan ha. När du är nöjd med att väggen 
är helt slät, platt och fri från tappad puts, måste du 
dimensionera din vägg med en primer/sealer.

Att installera på en målad vägg

Om du har en gammal målad vägg med lite lös eller 
flagnande färg rekommenderar vi att du flisar bort 
flingorna och jämnar till ytan med sandpapper. Använd 
spackel och slipa tillbaka om det krävs för att få en 
jämn vägg. När du är nöjd med att väggen är helt slät, 
platt och fri från tappad puts måste du dimensionera 
din vägg med en primer/sealer.

Att installera på en pappersbelagd yta

Ta bort allt gammalt papper. Väggen måste vara helt 
slät annars kan den nya tapeten inte fästa ordentligt. 
Använd INTE foderpapper under denna väggmålning. 
När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri 
från allt gammalt papper, måste du dimensionera din 
vägg med en primer/sealer.

Dimensionera din vägg innan du installerar

Det är mycket viktigt att du dimensionerar din vägg med 
en primer/sealer innan du installerar din väggmålning. 
Du måste låta primern torka enligt tillverkarens riktlinjer.

Se nästa sida för “Steg två: Häng din väggmålning”

Viktiga anteckningar
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1. Komma igång
• Tapeten levereras på rulle och uppdelad i ‘paneler’. Skär 
försiktigt längs de prickade skärmärkena för varje panel 
och lägg ut dem plant. Panelerna är numrerade i den 
ordning de ska hängas, från vänster till höger.
• Börja från vänster eller höger och arbeta från ett rakt lod.
• Se till att din vägg har en slät, ren och torr yta som är 
fri från fixturer eller lös puts eller färg. Om din yta är torr 
och absorberande kan du behöva måla den eller täta den 
med en primer-sealer. Viktigt - läs “Viktig anmärkning 
och steg ett: din väggförberedelse”
• Vi rekommenderar att du svampar väggen innan du 
installerar panelerna för att säkerställa att väggen är helt 
ren och redo för din väggmålning.

2. Installation av den första droppen
• Ta din första panel och dra försiktigt bort en liten mängd 
av väggmålningen längst upp från underlagspapperet.
• Applicera toppen av panelen på väggen och se till att 
den högra kanten ligger i linje med din vertikala linje.
• Dra försiktigt bort resten av väggmålningen från 
underlagspappret och applicera det försiktigt på väggen 
medan du går tills du når botten av panelen.
• Om du behöver placera om någon del av panelen, dra 
helt enkelt bort lämplig mängd från väggen och applicera 
igen, jämna försiktigt ut väggmålningen när du går.

3. Ytterligare paneler
• Applicera den andra och efterföljande panelerna, se 
till att mönstret eller bilden matchar allt eftersom du 
går och att lämplig mängd utfall löper över de övre och 
nedre kanterna. Våra paneler appliceras “kant i kant”, så 
varje panel stöter mot nästa på väggen. Det finns ingen 
överlappning på panelerna.
• När du stöter upp, placera försiktigt panelen på plats 
och justera efter behov. Se till att panelerna är väl stötta, 
utan några mellanrum mellan dem.
• Följ samma process för att jämna ut panelen och se till 
att detta görs mycket försiktigt.
• Fortsätt att applicera alla mittpaneler innan du installerar 
den sista panelen, som ska vara din längst till vänster 
eller längst till höger, beroende på vilken sida du började.

4. Trimma toppen, botten och sidorna
• När alla paneler har fästs, trimma försiktigt toppen och 
botten av dina paneler plus längst till vänster och längst 
till höger med en rak kant. Förhasta inte detta och se till 
att du har vassa knivar för att uppnå bästa resultat.
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Om du har några frågor om installationen, vänligen ring +44 (0)1772 284110
eller mejla info@wallsauce.com för information och råd.

Du kan också ladda ner dessa instruktioner på vår hemsida www.wallsauce.com/se/

Kom ihåg att återvinna din förpackning

Steg två: Häng upp din väggmålning

Vad du behöver
Måttband, vattenpass, penna, Stanley kniv/skärkniv, rak kant (för trimning).


