
Monteringsanvisning - Duro tapeter 

 

Velg tapet 
  

Duro produserer tapeter fra to forskjellige materialer. Våre moderne tapeter er trykt på 
QuickUp-materialer non vowen som er raske og enkle å tapetsere, du limer direkte på 
veggen. Våre tradisjonelle tapeter er laget av papir som tapeseres på tradisjonell måte (lim 
på tapeten, la den svelle i 5 minutter).  

Menge beregning 
Duros tapetruller er 53 cm brede og 10 m lange. I en takhøyde på 2,40 m får du ca 4 høyder 
per rull og ca 3 høyder hvis tapeten må mønster tilpasses (en høyde er tapet lengde fra gulv 
til tak og så bred som rullen er). Forbruket av tapet avhenger av bredden og høyden på 
veggen, samt om rommet har dører eller vinduer. Det er alltid bra å bestille en ekstra rull for 
å være på den sikre siden, da dette er en estimert beregning av tapetforbruket (merk at vi 
ikke tar hensyn til vinduer, dører osv.  

Beregningseksempel: hvis rommet er 3 × 4 m stort, vil omkretsen være 14 m (3 + 3 + 4 + 4), 
og da er det behov for ca. 7 ruller. Ved mønstertilpassing må du regne med flere ruller tapet. 

Verktøy til tapetseringen 
Vater, lodd eller saks i et snøre - for rett og fin montering 

Blyant - for notater og merker på tapet  

Tommestokk - slik at du finner rett lengde og bredde 

Kantlinjal i stål som skjærekant - for å kunne skjære rett 

Riktig tapetlim - anbefaling står på etiketten 

Rulle / pensel - brukes til å påføre lim på vegg, og for å komme til steder der det er vanskelig 

å nå med rulle bruker man en pensel 

Vask svampen med rent vann - brukes til å tørke av overflødig lim på tapeten 

Tapetkniv med ekstra blader - ha skarpe blader slik at tapetet ikke ødelegges/rives i stykker 

Tapetverktøy - for utjevning av QuickUp-tapeten 

Tapetbørste - for å glatte ut luftbobler på papir tapet 

Gardintrapp / krakk / stol 

Tapetbord - fleksibelt bord som kan kjøpes fra Duro i bølgepapp 



Forarbeidet 

 
Forarbeidet er avgjørende for hvordan sluttresultatet ditt blir. Avhengig av overflaten du skal 
tapetere på, skiller dette trinnet seg litt ut. Sørg imidlertid alltid for at overflaten er jevn 
(overflate og farge) og tørr før du tapeserer. Et godt alternativ til sparkling på mindre ujevne 
overflater er vår renoveringstapet Easy Cover Select. For grovere uregelmessigheter, for 
eksempel for glassfiberstoff anbefaler vi å bruke Easy Cover. Før du begynner å tapetsere, er 
det noen få ting du bør være oppmerksom på, for å gjøre det lettere for deg og gjøre 
tapetsering så enkel som mulig: 

 

1. Kontroler at batchnummeret (serienummeret) er det samme på alle rullene før 
du åpner dem 

2. Sjekk at du har de riktige verktøyene. Se listen over for tips om hvilke verktøy du 

kan trenge 

 
3. Slå av strømmen i rommet du skal tapesere i, og skru av dekslene rundt 
stikkontaktene og     bryterne.  

 
4. Fjern sokkler og lister. Bruk noe til å lirke forsiktig for å fjerne listene. 
 
5. Fjern bildekroker og andre ting som sitter fast på veggene. (Fyll hullene igjen.) 
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