Arbetsbeskrivning steg-för-steg

Spackling och
tapetsering

Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram
för att underlätta för dig som bygger nytt eller
som ska renovera befintliga väggar.
Du får råd och instruktioner kring underarbetet inför tapetsering, samt anvisningar om hur
spackling och tapetsering utförs på bästa sätt.
Väggen idag och
förberedelser

Ett väl utfört underarbete och att
väggen är väl förankrad samt torr,
skapar ett gott slutresultat. Granska
därför först hur väggarna ser ut idag
och följ de rekommendationer som
stämmer med dina väggar.

Så här förbereder
du olika typer
av underlag före
tapetsering.

Betong, lättbetong och putsade ytor:
Måste bredspacklas före tapetsering
samt förlimmas. Se ”Spackling” och
”Förlimning”.
Sandspacklad yta (starkt sugande):
Behöver inte bredspacklas men
väggen bör förlimmas. Små hål och
sprickor lagas med lämpligt spackel,
se ”Spackling” och ”Förlimning”.
Gips, spån- och träfiberplattor:
Behöver inte bredspacklas men skarvar
samt hål och sprickor ska spacklas,
se ”Spackling”. Skarvar på spånskivor
grundmålas med lämplig grundfärg för
att eliminera risken för kantresning.
Vissa skivor kan bli knottriga av fiberresning vid väta, sådana skivor ska
grundmålas med lämplig grundfärg
innan tapetsering.
Målade väggar
Tvätta väggarna med målartvätt eller
liknande. Eventuella hål/sprickor ska
lagas, se ”Spackling”.

När du valt din tapet ska du välja
lämpligt vägglim, det gör du enklast
genom att använda dig av STB-koden.
Koden finns tryckt på tapetens etikett
och du finner samma koder på våra
vägglim, det ska vara samma kod på
tapetrulle som på vägglim. Se även
tapettillverkarens instruktioner om
något särskilt gäller just din tapet.

För bästa resultat, montera ned
lister, elkontakter etc. Känner du
dig osäker på nedmontering av
elkontakt, tag kontakt med hantverkare.

Se också till att du har rätt verktyg hemma. Använd gärna checklistan i slutet
av broschyren!

Tapetserade väggar
Det går att tapetsera direkt på tapet,
om det är max 5 lager och de sitter
ordentligt samt utan blåsbildning. Men
för bäst resultat, ta bort gammal tapet
och bredspackla samt förlimma väggen.
Eventuella hål/sprickor ska lagas. Se
”Rivning”, ”Spackling” och ”Förlimning”.
Väv- eller sjögrästapet
Vid tapetsering av tjockare väggmaterial, t ex grövre non-woven, på väv- eller
sjögrästapet, räcker det ofta att först
tvätta med målartvätt eller liknande,
skölja av och slipa, därefter går det
bra att tapetsera förutsatt att tapeten
under sitter ordentligt.
Vid uppsättning av tunn, slät tapet
krävs förutom ovan dessutom bredspackling och förliming, se ”Spackling”
och ”Förlimning”.
Glasfiberväv och strukturtapet
För att få en slät vägg ska den bredspacklas och förlimmas, se ”Spackling”
och ”Förlimning”.

Rivning av tapet

Vinyltapeter med pappersbaksida och
strukturtapeter rivs genom “spaltning”,
det vill säga befrias helt från ytskiktet.
Övriga tapeter blöts och skrapas ner,
därefter ska väggen bredspacklas
samt förlimmas. Se ”Spackling” och
”Förlimning”.
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Blötlägg väggen genom att rolla
den med Remover, låt det suga in
~15 minuter.

Spackling
Se guide för spackelval
i slutet av broschyren.

Förlimning

Hyvla bort tapetskarvar
med hjälp av tapethyvel.

Laga hål och sprickor.
Kontrollera om du har större
inbuktningar i väggen, använd rätskiva. Stora sprickor och hål (mer än
10 mm) på betong etc spacklas med
pulverspackel.
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Skrapa bort den gamla tapeten
som är uppfuktad med Remover
med hjälp av en spackel eller
liknande föremål.

Ta bort eventuellt löst sittande delar
från väggen, samt se till att den är
torr och ren (borsta eller torka väggen
ren). Börja med att spackla hål och
sprickor. Har väggen stora ojämnheter,
så som vid t ex väv- eller strukturtapet,
samt om det är en vägg av betong/
lättbetong/putsad yta ska hela väggen
bredspacklas. Vid bredspackling på
ytor av väv, sjögräs och strukturtapet,
börja med att hyvla eller slipa bort
tapetskarvarna. Med en tapetskarvhyvel slipper du damm.
Kontrollera även om väggen har större
inbuktningar. Kontrollera inbuktningar
med en lång rätskiva som du trycker
mot väggen, eventuella ojämnheter
bredspacklas.
Bredspackla väggarna så att de blir
jämna och släta. Spackla två gånger.
Slipa efter varje spackling. När väggen
är slipad, borsta eller torka väggen fri
från damm.
Före tapetsering på spacklade ytor, bör
väggen förlimmas med utspätt lim för att
undvika dålig vidhäftning eller blåsbildning (se vägglimsetikett för spädning).
Rolla väggen med utspätt lim, låt torka
ett dygn och tapetsera därefter väggen.

Vid spackling av skarvar
mellan gipsskivor, bör man
förstärka med en pappers- eller
glasfiberremsa, för att undvika
sprickbildning.
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På ojämna väggar, bredspackla
två gånger. På släta väggar
behöver du inte bredspackla före
tapetsering. När du bredspacklar,
använd stora rörelser samt se till att
du inte trycker för hårt så att kanter
bildas. Spackel ska vara slät och hållas i en vinkel av ca 30° mot väggen.
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Spackla över remsan och slipa
till en jämn yta.
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Slipa väggen efter varje
spackling.
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Rengör väggen med borste
eller våt trasa.
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Tapetsering

Före tapetsering på spacklade
ytor, bör väggen förlimmas
med utspätt lim för att undvika dålig
vidhäftning eller blåsbildning (se
vägglimsetikett för spädning). Förlimma ett dygn före tapetseringen.
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Uträkning av
tapetåtgång

Tips!
Sätt en trästicka
som sticker ut ett
par mm i de hål som
ska användas efter
omtapetsering. Låt
sedan stickan sitta
kvar under såväl
underarbete som
tapetsering.

Ett alternativ till bredspackling
är att montera en fiberduk/
renoveringstapet. Följ STB-kod för
limval.
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De flesta tapeter är 53 cm breda. Varje
tapetrulle innehåller 3-4 våder á 240250 cm längd. Mät rummets takhöjd,
bredd och längd så du får reda på hur
många meter helvägg som finns. Du
ska inte räkna med dörrar och fönster.
Dela sedan summan av de hela väggarna med 0,53 så får antalet tapetvåder som behövs. Lägg till för de bitar
du behöver ovan och under fönster och
dörrar.
Exempel. Takhöjden är 240 cm, det
finns 15 meter hel vägg i rummet.
15/0,53 = 28,3. Det går åt 29 våder
som är 240 cm långa. Multiplicera antalet våder med takhöjd och dela med
rullängden på tapeten för att få antalet
rullar. (29x240 = 69,60 m, rullängd 10 m
ger 6,96 rullar, dvs 7 rullar).

Den första våden
När du börjar tapetsera, utgå
från ett fönster och tapetsera mot
rummets mörkaste del. På så sätt
kommer skarvarna att synas minst
när ljuset faller på väggarna. Rita ett
lodrätt streck (använd laser, vattenpass eller lod) lite mindre än en våds
bredd från fönstret. Väljer du att
starta vid ett hörn, ritas det lodräta
strecket så att det går 1 cm förbi/
över hörnet.

För de allra flesta tapeter appliceras limmet med roller direkt
på väggen. För papperstapet appliceras limmet med roller på tapeten,
den ska sedan svälla ca 5-30 min före
montering. Vid applicering, arbeta i
väggens fulla höjd från fönstret och
förbi lodrätt streck. Starta limningen/
rollningen nederst och jobba uppåt
på väggen. Det är varmare under
taket, så limmet torkar fortare där.

För enkel montering, i de fall
då limmet kan appliceras på
väggen, använd ett tapettråg och
dra upp tapeten till taket så att
den sticker upp ett par centimeter
ovanför taklistens underkant. Har du
monterat ned lister drar du tapeten
upp till tak och skär av. Sätt första
våden från fönstret så att den precis
täcker (kant i kant) det ritade lodräta
strecket.

Stryk ut tapeten med tapetborste eller utslätare av plast.
Se till att alla luftblåsor pressas ut
helt.
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Den andra våden
Kontrollera om den tapet du
valt ska monteras med överlapp
(”trådkant”) eller kant i kant (se
etikett på tapetrullen). Eftersom du
nu har en våd i lod, är det bara att
fortsätta applicera lim och tapet som
i tidigare steg. Notera om din tapet
har mönsterpassning och notera att
även randiga tapeter ska monteras i
”samma riktning”.
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När du tapetserar i ett hörn
Skär tapetvåden i bredden så
att den går 1 cm förbi hörnet. Sätt upp
tapetvåden och pressa väl in i hörnet.
Klipp in mot hörnet i toppen och i
botten. Renskär över- och nedkant.
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Tvätta bort limrester omedelbart med svamp och rent
vatten. Byt vatten ofta.
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Ytterhörn
Skär till tapetvåden så att den
gå ca 1,5 cm förbi hörnet. Applicera
lim och montera upp våden. Pressa
tapeten ordentligt runt hörnet så att
hörnet blir skarpt.
Montera den nya våden så att den
överlappar tapetvåden från motsatt
sida och slutar 1-2 mm från själva
hörnet. Se också till att den monteras
lodrätt så att efterföljande våder
kommer i lod.
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Runt dörrar och fönster
Använd en pensel till att stryka
ut lim längs med lister och kanter.
Sätt upp en hel tapetvåd så att den
överlappar lister med ett par centimeter.
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Applicerar lim helt in i hörnet
när du startar nästa vägg.
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Montera den nya våden helt in
i hörnet så att den överlappar
den smala tapetremsan från motsatt
sida. Stryk till och renskär.
Notera att överlapp även gäller för
tapeter som normalt sett monteras
kant i kant.

Elkontakter
Bryt strömmen när du tapetserar vid eller runt brytare och eluttag.
Ta bort skyddskåpan och sätt upp
tapeten likt tidigare, låt våden täcka
kontakten. Skär eller klipp ett kryss
över kontakten. Skär bort de fyra
flikarna med överskjutande tapet
tätt intill kontakten. Sätt sen tillbaka
skyddskåpan.
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Pressa tapeten med spackeln
upp och in mot list/kant. Skär
av den överskjutande tapeten med
tapetkniv. Håll kniven i en vinkel av
ca 45°, så undviker du att tapeten
vrider sig under knivbladet. Notera
att bladet måste vara skarpt för att
ge en fin kant.
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Klipp diagonalt ut mot hörnet
på dörr- eller fönsterlister.

Checklista

Val av lim och
spackel

Underarbete

c Tapetkniv + extra blad

c Tapetskarvhyvel

c Tapetborste eller
utslätare av plast

Limpensel

c

Tapetroller

c

Hink

c

Tapetlim

c

Tapetlinjal

c Spackel (för större lagning)

c

Skärkloss med extra blad

c Bredspackel / Liten spackel

c

Tapettråg alt. tapetbord
(för papperstapet)

Tapetsering (grundsats):

Väv (komplettera grundsatsen med):

c Laser / Vattenpass / Lod

c

Spackling
c Slipkloss
c Slippapper
c Spackel (för mindre lagning)

c Måttstock
c Sax
c Svamp

c
c

Pensel för utstrykning av lim
vid tak, golv och i hörn
Roller med rollerhylsa av 		
konstfiber
Kantskärare

Vägglim
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Vilket vägglim du ska använda beror på
vilken typ av tapet du valt. Se STB-kod
på tapetrullen och matcha mot samma
STB-kod på vägglim (se framsidesetikett för lim).

▲▲
▲▲▲

✔

✔

✔

✔

▲▲▲

✔

✔

✔

✔

WallPro

▲

✔

✔

✔

✔

WallPaper

■

✔

▲

✔

✔

✔

NonWoven

Basic
NewStart
Aqua

О
●

Glutolin Special

●●●

Remover

NA

✔
✔
✔

✔
✔

m
0- m
5
m
0- m
10
m
m
050
m
m
St
ör
re
Pa la
pp gn
in
e
Br rsr g b
ed em et
on
s
s
g
Sk pac a
kl
ar
i
va
ng
r

Egna noteringar:
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TapetKlister

✔

02

Väggspackel
CascoSpack S

✔

CascoSpack
Universal

✔

✔

✔

✔

✔

CascoSpack LV
(våtrum)

✔
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✔

✔

MultiFill

✔

✔

OneFill Premium

✔

✔
✔
✔

GipsplateFiller
✔

WallFiller
HusFix

✔

HusFix Rapid

✔

Vi har vägglim för alla typer av tapeter
och andra väggbeklädnader, liksom
ett stort utbud av väggspackel för allt
från små reparationer till stora hål och
full bredspackling. Det inkluderar
lösningar för utjämning av väggplattor
- ett utmärkt val för kostnadseffektiv
renovering av badrum - och
värmebeständiga produkter.
Både lim och spackel finns som
färdigblandade och pulverlösningar
för att på bästa sätt passa dina
specifika behov.

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
www.casco.se
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Det nya Casco Wall-konceptet är ett
komplett sortiment av
vägglim och spackel som täcker
många olika användningsområden. Oavsett om du arbetar
inom- eller utomhus, i torra eller våta
utrymmen, så hittar du en idealisk
lösning för dina specifika behov.

