NR 2 WALLRITE WHITEBOARDTAPET
MONTERINGSANVISNING
LÄS NR 1 MATERIAL OCH REKOMMENDATIONER
LÄS HELA DENNA MONTERINGSANVISNING

KONTROLLERA

APPLICERA

Undersök materialet

Hantera Whiteboardtapeten varsamt

Kulör/glans, produkt, eventuellt mönster eller tryck
ska överensstämma med er beställning.

Whiteboardtapeten måste först rullas om, så att
den grå non-wovenbaksidan kommer utåt.

PREPARERA

Applicera därefter tapeten mot limmet på väggen
genom att rulla ut våden med ett jämnt tryck mot väggen.
Stryk sedan med golvspridaren från mitten
ut mot kanterna så att eventuella bubblor försvinner.
Detta sätt minimerar risken för luftansamlingar
under våden.

Planera och förbered
Wallrite Whiteboardtapet monteras helst horisontellt.
Planera noggrant var eventuella skarvar skall sitta.

Metallskrapor och andra föremål av metall
får inte användas vid detta moment, då förstörs ytan.

Vid montering av hel vägg högre än 150 cm

Luftbubblor?

Undre skarv placeras ca 70 cm över golv.
Övre skarv placeras ca 200 cm över golv
Skarvarna läggs säkrast omlott och dubbelskärs.

Dessa får inte punkteras! Uppträder luftbubblor
under den monterade ytan, stryk bort dem med
gummiskrapan.

Tänk på elkontakter
Mät väggen, maska av, skydda golv med skyddsplast
eller liknande. Eluttag och andra installationer
såsom styrdosor m.m. kan integreras in i whiteboardtapeten
på samma sätt som för vanliga tapeter.
Whiteboardytor med magnetfunktion kan leda ström
på grund av metallinnehåll i materialet.
Dessa ytor får ej komma i kontakt med oskyddade
elektriska ledningar.
El skall därför stängas av vid arbeten runt elektriska uttag.

Har materialet hamnat fel?

Stryk väggen med lim

Limmet är vattenlösligt. Använd därför enbart
ljummet vatten på en microﬁberduk för att ta bort
överﬂödigt lim.

Limmet skall läggas i ett tunt jämnt lager och mycket tunnare
än vid traditionell limning för papperstapet.
Den långhåriga rollern ska dock vara väl inarbetad med lim.
Vid limning på vissa extra hårda och blanka väggfärger,
applicera limmet på väggen för att sedan avvakta i 5 minuter
och rolla sedan över det igen men utan att lägga på mer lim.
Vid limning på strukturtapet krävs två tunna applikationer lim
ovanpå varandra med 5 minuters paus mellan applikationerna.

Flytta på hela våden.
Materialet får varken sträckas, böjas eller skrynklas.

AVSLUTA
Ta bort överﬂödigt lim och smuts

T-röd kan användas för att ta bort gamla limrester
och smuts.
Kemikalier skall inte användas på Wallrite
Whiteboardtapet då kemikalier kan lösa upp
ytan och göra den oskrivbar.
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