
Kuitutapetille
TAPETOINTIOHJE



Tarkista heti toimituksen saatuasi,  
että...

• tapettierä on tilauksen mukainen

• jokaisessa rullassa on sama tuote- ja valmistusnumero, 
tiedot löytyvät tapettirullan etiketistä. Säilytä etiketit, 
jotta voit tarvittaessa tilata lisää samaa valmistuserää 
olevaa tapettia.

• rullat ovat virheettömiä eikä niissä ole sävyeroja. Sei
nään kiinnitettyjä virheellisiä tuotteita ei tehdas korvaa.

Ennen tapetointia
Huolehdi, että ennen tapetointia pohjatyöt on tehty huolel-
lisesti ja mahdolliset tasoitustyöt ovat kuivuneet. Tapetoita
van seinän on oltava tasainen, kuiva, puhdas ja tasavärinen. 

Tarkista tapetin kuvion suunta. Jos kuvio on rullassa oikein
päin voit nostaa vuodan ylös suoraan rullalta. Jos kuvio ei 
ole rullassa oikeinpäin, katkotaan määrämittaiset vuodat 
etukäteen ennen asennusta. Tarkista tapettirullan etiketistä 
kuviokohdistuksen suunta ja korkeus ennen leikkaamista. 
Lue aina myös tapettivalmistajan kiinnitysohje tapettirullan 
etiketistä.

Varaa tapettia riittävästi, sillä jälkikäteen voi olla hankala 
saada samaa erää olevaa tapettia.

Tapetointi on aina hyvä aloittaa ikkunasta tai valon suun-
nasta poispäin. 

Suurin osa tapeteista kiinnitetään puskusaumaan eli reunat 
vastakkain, mutta tapeteissa, jotka kiinnitetään 2 mm:n 
limisaumaan on tapetointisuunta tärkeä, jotta saumat eivät 
muodosta varjoja seinäpintaan.

Näin tapetoit kuitutapetin 
• Merkitse luotisuora viiva ensimmäisen vuodan verran 

irti nurkasta. Käytä apuna vatupassia tai luotilankaa.

• Levitä kuitutapeteille tarkoitettua liimaa seinään. 
Liimaa tulisi levittää n. 2–3 vuodan verran kerrallaan. 
Liimaa on tarpeeksi kun piirrät sormella Skirjaimen 
seinään ja kirjain näkyy selkeästi seinässä. Liiman levit
tämisessä on hyvä käyttää maalaustelaa. Käytä sivellintä 
levittäessäsi liimaa katonrajaan sekä nurkkiin.

•  Kuitutapetti ei vaadi vettymisaikaa eli se voidaan 
kiinnittää heti. Nosta vuota ylös joko suoraan rullalta 
tai käytä valmiiksi leikattuja vuotia ja kiinnitä vuota 
seinään yläreunasta ja aseta se luotisuoraan.

•  Tasoita vuota hyvin kiinni seinään ja poista ilmakuplat 
lastalla tai tapetointiharjalla ylhäältä alas, sivuille suun
tautuvin liikkein. 

•  Leikkaa tapetin alareuna terävällä tapettiveitsellä tai 
tapettileikkurilla. Siisti myös yläreuna veitsellä. Pitkästä 
viivaimesta tai leveästä teräslastasta on apua suoran 
linjan saamiseksi.

•  Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan. Kuvio on 
helppo kohdistaa seinällä.

•  Puhdista liimatahrat tuoreeltaan puhtaalla, vedellä 
kostutetulla sienellä ja kuivaa.

•  Suosittelemme, että tarkistat 2–3 vuodan kiinnityksen 
jälkeen mahdolliset sävyerot ja virheet. Mikäli virhe 
havaitaan, tulee työ välittömästi keskeyttää ja ottaa 
yhteyttä myyjään.

1. Laske tapetin tarve 
2. Poista vanha tapetti ja  

tee huolelliset pohjatyöt
3. Hanki tarvittavat välineet ja 

oikea tapettiliima tai liisteri
4. Tapetoi!

Tapetointi on helppoa
– tällä muistilistalla onnistut!
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