
EDGE

Monochromatic simplicity unites nature and urban lifestyle.



Del dit DETALE-projekt DK

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af 

inspiration i andres projekter på Instagram under #deta-

lecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på 

hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt NO

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse 

inspirasjon i andres prosjekter på instagram under 

#detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på 

hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt SE

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta  

massor av inspiration i andras projekt på instagram 

under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning 

på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project UK

Share your DETALE project or find lots of  

inspiration from other projects on instagram  

#detalecph. We are happy to receive pictures  

to share at hello@detalecph.com
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Du skal bruge

EDGE tapet

Tapetlim til non-woven tapet

Hobbykniv

Malerrulle

Tapetbørste

Tommestok

Svamp eller klud og lunt vand

Afdækning

Gør klar 

For at opnå et flot resultat, er det vigtigt, at væggen 

er glat. Hvis overfladen ikke er glat, bør væggen 

fuldspartles først og derefter grundes. Almindelig 

malede filt-vægge skal blot vaskes og grundes, inden 

montering af EDGE. 

Har du tapet, glasvæv, puds eller beton, kan du læse i 

vores FAQ, hvordan du bedst forbereder din overflade. 

EDGE FAQ findes i ’How to’ sektionen på vores 

hjemmeside detalecph.com.

Det kan være en god ide at bruge afdækning for at 

undgå lim på gulvet.

Designs 

For de to designs Modern Moscow og Sassy Stockholm, 

skal du være opmærksom på mønsterforskydning. Det 

betyder, at du skal sikre at mønsteret passer sammen 

hver gang du starter en ny bane tapet.  For designet 

Cosy Copenhagen anbefaler vi, at du er opmærksom på, 

at mønsteret vender korrekt for hver tapetbane.  

 

Din EDGE overflade kan vaskes forsigtigt med svamp og 

lunkent vand, hvis nødvendigt.
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Planlæg dit projekt, inden du går i gang, og beslut dig for, hvor du vil montere din første tapetbane. 

Mål væggen op, så du ved hvor lang tapetbanen skal være. Læg gerne 5-10 cm oveni tapetbanens 

længde for at tilsikre, at banen er lang nok. Påfør derefter lim på væggen, så det dækker et stykke 

udover tapetbanens bredde. Det er vigtigt at hele området, der skal tapeseres, er dækket af lim. 

Væggen skal ikke sejle i lim, men der skal være tilstrækkeligt til, at tapetet kan sidde godt fast.

Sæt den første tapetbane op på væggen, helt op mod loftets kant. Børst tapetet skånsomt mod 

væggen med en velegnet tapetbørste. Start fra midten af banen og arbejd dig ud til kanterne. Sørg 

for, at der ikke er nogen luftbobler fanget under tapetet og undgå at få lim på forsiden af tapetet. 

Skulle der komme lim på forsiden af tapetet, kan det fjernes forsigtigt med en fugtig klud, med 

rent, lunt vand. Overskydende lim skal helst fjernes mens det stadig er vådt. 

Når tapetbanen sidder godt på væggen, kan du skære øvre og nedre kanter til med en hobbykniv. 

Tip: Hold en bredspartel langs væggen, som du kan skære langs, og opnå et skarpt og lige 

resultat. Sørg for at du hele tiden har et friskt og skarpt skær på din hobbykniv.

Gentag processen bane for bane, til hele væggen er dækket. Tapetbanerne skal påføres helt op af 

hinanden, side om side, uden mellemrum og uden overlap. 

Eventue lle rester af lim, der er blevet presset op mellem tapetbanerne under opsætningen, kan 

fjernes med en fugtig klud med rent, lunt vand. Sørg for at fjerne limen inden den tørrer.
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