Tapetointiohjeet paperitapetille
Ennen tapetointia
Varmista ennen tapetointia, että kuosi ja painosnumero ovat kaikissa rullissa sama, värit
yhdenmukaiset ja että tapetti on tilauksen mukaista. Virheelliset rullat on palautettava Pikku
Kenguru Oy:lle etiketteineen. Jos toteat tapetissa virheitä, ota aina ensin yhteyttä
meihin osoitteeseen: info@pikkukenguru.fi
Avaa rullat ja tarkasta rullien yhdennäköisyys. Mikäli havaitset tapetoimisen
leikkuun aikana tapetissa virheitä, työ on keskeytettävä ja otettava yhteyttä meihin.
Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä
voi reklamoida. Leikkaa aina kerralla koko rulla, ennen asentamista.
Emme hyväksy materiaalivirheitä, jotka ilmoitetaan tapetin kiinnittämisen jälkeen.
Valmistaja ei korvaa meille tapetteja, jos tapettien etiketit ovat hävitetty.

Valmistelu ja leikkuu







Mittaa seinäkorkeus ja leikkaa vuodat tämän jälkeen. Ota huomioon mahdollinen
kuviokohdistus.
Käytä tapettien leikkaamisessa leikkuuviivainta ja tapettiveistä.
Leikkaa aina koko rulla kerralla ja tarkasta tapetin virheettömyys ennen tapetin kiinnittämistä
seinään. Muista jättää 2 - 3 cm:n vara sekä ylä- että alareunaan.
Merkitse leikattujen vuotien nurjalle puolelle nuoli, jotta osaat tapetoida vuodat
samaan suuntaan. Jos vuodat asennetaan (esim. yksiväriset) eri suuntiin, näkyy
vuodissa sävyero niiden kuivuttua.
Muista, että paperitapetit kestävät kostutetulla, pehmeällä liinalla pyyhkimisen tapetin
kuivumisen jälkeen. Älä hankaa tapetin pintaa, kun liisteri on vielä märkää.
Mahdolliset tapetin kiinnittämiseen liittyvät ohjeet, kuten kuviokohdistus tai vuodan
kääntämiset, selviävät tapettietiketin symboleista.
Säilytä rullien etiketti mahdollista lisätilausta varten.

Tapetointi
Tapetoitavat seinät kannattaa pohjamaalata tasavärisiksi. Tummissa tapeteissa suosittelemme
raitojen maalaamista saumakohtiin.
Piirrä 53 cm välein kevyet viivat jokaiseen huoneeseen jokaiselle seinälle, jotta saadaan
selville, montako tapettivuotaa tarvitaan. Mittaa seinän korkeus, jotta tiedetään kuinka monta
vuotaa yhdestä rullasta saa.
Tapetin täytyy olla aina samaa painosta, huoneeseen laitetaan yhtä ja samaan painosta. Jos
joudutaan vaihtamaan painosta, ei sitä keskellä seinää, vaan nurkkaan.
Kuviokohdistus merkitään nuolilla ja pystyviivalla tai numeroin kuviokohdistuksen
senttimetrimäärä.

Ennen tapetointia irrotetaan jalkalistat. Tapetin leikkaaminen aloitetaan merkitsemällä
tapettipöytään kohdat minkä mittaisia tapettivuotia halutaan.
Tapetti leikataan täsmälleen suoraan kulmaan. Muista merkata suunta kumpi puoli tulee ylös
ja kumpi alas. Jäykkyys poistetaan rullaamalla tapettivuodan molemmista päistä vähän
matkaa vastapäivään, jotta vuota saadaan liisteröityä.
Liisteröinti voidaan tehdä pensselin tai telan avulla. Mitä paksummat tapetit, sen paksumpaa
liisterin täytyy olla.
Liisteröity vuota käännetään yläpäästä 2/3 osaa ja alapäästä 1/3 osa. Kääntämisen jälkeen
kannattaa pyyhkiä ylipursuava liisteri pois.
Liisteröidyt vuodat kierretään rullalle vettymään. Ohut paperitapetti vettyy noin 4-5 minuuttia
ja paksu noin 7-8 minuuttia. Muovisessa jätesäkissä ne pysyvät kosteina.
Asennus tehdään vuota kerrallaan tarkasti pystysuoraan tapettiharjaa käyttäen. Katon rajassa
käytetään noin 1 cm marginaalia. Ylimääräiset liisterit pyyhitään puhtaalla, pyyhekuivalla ja
väriä päästämättömällä rievulla. Muista, että paperitapetti ei kestä hankausta.
Nurkissa kääntyvän tapetin reunan tulisi yltää noin 1,5 cm toiselle seinälle. Samalla vuodalla ei
voi tapetoida koko nurkkaa, koska hyvin harvoin ne ovat täsmälleen suoria.
Seuraavat vuodat laitetaan samalla tavalla, mutta puskusaumaan. Puskusauma tarkoittaa sitä
että tapetti laitetaan puskemaan vasten edellistä tapettia ilman minkäänlaista päällekkäisyyttä.
Tapettisulalla painellaan ilmakuplat pois ja koetetaan saada tapetti mahdollisemman suoraksi
jo asennusvaiheessa. Pienet pullistumat ja kuplat siliävät, kun tapetti kiristyy kuivuessaan.

Pulmia


Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetin
valmistusvirhe, vaan se johtuu virheellisestä kiinnityksestä, väärästä liisteristä tai väärästä
pohjasta. Jos vuodat ovat asennettu seinään eri suuntiin (ylösalaisin), saattaa tapetin
pohjaväri olla eri vuodissa erisävyinen. Muista merkata nurjalle puolelle kumpi on ylä-/alapuoli
ja asenna kaikki rullat aina samaan suuntaan.
Ota reippaasti yhteyttä maahantuontiimme, jos jokin asia tapetoinnissa askarruttaa. Jos olet
epävarma tapetin sävystä, voit tutustua mallistoihin jälleenmyyjiemme luona. Meidät saa kiinni
myös sähköpostitse osoitteesta: info@pikkukenguru.fi.

Tapetin menekki:
Huonekorkeuden ollessa 2,50m:
Kuviolliset tapetit= 3 vuotaa/rll, eli n.1,50m valmista seinäpinta-alaa
Yksiväriset tapetit = 4 vuotaa/rll, eli n. 2,00m valmista seinäpinta-alaa
Kuviojaolla tarkoitetaan, kuinka usein kuvio toistuu (jatkuvuus)
Kuviosovitus voi olla eri kuin kuviojako, riippuen tapetin kuvioista. Joillakin kuviosovitettavilla
tapeteilla on useita eri mahdollisuuksia asentaa tapetti seinään:

Vuorokohdistus: Tällä merkillä varustetussa tapetissa kuviointi vaakatasossa ei jatku samana
poikki vuotien, vaan seuraavaa vuotaa on pystysuunnassa siirrettävä 1/2 kuviokorkeutta, jotta
kuviointi jatkuisi yhtenäisenä. Vuorokohdisteinen tapetti merkitään rullassa symbolilla jossa
nuolet ovat eri korkeuksilla. Symbolin vieressä on yleensä myös mitta jonka verran kohdistus
“siirtyy”.
Tasakohdistus: Tällä merkillä varustetussa tapetissa kuvio jatkuu vaakalinjassa samana poikki
kaikkien vuotien. Tapettivuodan yläpää katkaistaan siis aina samasta kuviokohdasta, jos katto
on vaakasuora.

