
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 bruke

EDGE tapet

Tapetlim til non-woven tapet

Hobbykniv

Malerrulle 

Tapetbørste

Tommestokk

Svamp eller klut og lunt vann

Avdekning til gulvet

Gjør klar

For å oppnå et flott resultat, er det viktig, at veggen er 

glatt. Hvis overflaten ikke er glatt, bør veggen fullspar-

kles først og deretter grunnes. Vanlige malte filt-vegger 

skal vaskes og grunnes, innen montering av EDGE. 

Har du tapet, strie, mur eller pusset betong, kan du  

lese i vår FAQ, om hvordan du best forbereder veggen 

din. EDGE FAQ finnes i ’How To’ seksjonen på vår  

hjemmeside detalecph.com.

Det kan være en god ide å bruke avdekning, dersom det 

skulle komme lim på gulvet.

Designs 

For de to designs Modern Moscow og Sassy Stockholm, 

skal du være oppmerksom på mønsterforskyvning. 

Det betyr at mønsteret skal passe sammen hver gang 

du starter en ny bane tapet. Vi anbefaler også at du er 

oppmerksom med designet  Cosy Copenhagen, så møn-

steret peker i samme retning for hver tapetbane.  

Din EDGE overflate kan vaskes forsiktig med en klut eller 

svamp og lunket vann om nødvendig.
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Planlegg prosjektet ditt før du går i gang, og bestem deg for hvor du vil montere den første 

tapetbanen. Mål opp veggen, så du vet hvor lang tapetbanen skal være. Kalkuler med  5-10 cm 

ekstra av tapetbanens lengde for å sikre at banen er lang nok. Påfør deretter lim på på veggen,  

i en bredde utover tapetbanens bredde. Det er vigtig at hele området som skal tapeseres er 

dekket med lim. Veggen skal ikke svømme i lim, men det skal være godt nok til at tapeten kan 

sitte godt fast. 

Sett den første tapetbanen opp på veggen, helt opp mot kanten på taket.  Børst tapeten 

skånsomt mot veggen med en velegnet tapetbørste. Start fra mitten av banen og børst utover 

til kantene. Sørg for at det ikke er noen luftbobler fanget under tapeten og unngå å få lim på 

forsiden av tapeten. 

Skulle det komme lim på forsiden av tapeten, så kan det fjernes forsiktig med en fuktig klut  

med rent, lunket vann. Limet skal helst fjernes mens det fortsatt er vått. 

Når tapetbanen sitter godt på veggen, kan du skjære til de øvre og nedre kantene med  

en hobbykniv. 

Tips: Hold en sparkel langs veggen som du kan skjære etter, for å oppnå et skarpt og jevnt 

resultat. Sørg for at hobbykniven er ren og skarp mellom hver beskjæring.  

Gjenta prosessen bane for bane, til hele veggen er klar. Tapetbanene skal settes opp side om 

side, uten mellomrum og uten overlapp. 

Eventuelle rester af lim som er blitt presset opp mellom tapetbanene, kan fjernes med en fuktig 

klut med rent, lunket vann. Sørg for å fjerne limet før det når å tørke.
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