
 
 
TAPETOINTIOHJE KUITUTAPETEILLE (NON-WOVEN-TAPETEILLE)  

 

Ennen tapetointia: 
Tarkista, että kaikissa rullissa on sama sarjanumero ja oikea värisävy ja että 

vuodissa ei ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym. 
virheistä ei voi reklamoida tapetoinnin jälkeen. Talleta rullien etiketit, kunnes 

työ on valmis mahdollisia lisätilauksia varten.  
 

Tapetointi: 
Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien leikkaamista. Huolehdi, että 

tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva. Tummissa tapeteissa 
on suositeltavaa seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.  

Merkitse leikattujen vuotien nurjalle puolelle nuoli, jotta osaat tapetoida vuodat 
samaan suuntaan. Jos vuodat asennetaan (esim. yksiväriset) eri suuntiin, 

näkyy vuodissa sävyero niiden kuivuttua. 

Kuitutapetti voi kutistua jopa kaksi mm, jos käytetään liian vesipitoista 
liisteriä. On suositeltavaa käyttää juuri kuitutapeteille (non-woven) tarkoitettua 

liisteriä. Liisteri levitetään suoraan seinään.  
Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan. 

Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla keskeltä sivulle 
suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala- ja yläreunat suoriksi. Kiinnitä 

seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa.  

Jos työn tekee urakoitsija/rakennusliike, anna tämä ohje työn tekijälle 
mukaan ja valvo mahdollisuuksien mukaan työn suorittamista. Jos on 

vähänkään epäselvää, kuinka päin kuvion pitäisi olla, näytä työntekijälle miten 
haluat tapetin seinään. 

 
 

Nurkan tapetointi:  
Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli noin kaksi 

senttimetriä. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limi-saumaan edellisen 
kanssa levittämällä liisteriä edellisen vuodan alle jäävään reunaan. Pyyhi 

mahdolliset liimatahrat pois heti nihkeällä, pehmeällä, puhtaalla liinalla. Vältä 
hankaamista.  

 
 

Pulmia: 

Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei 
kyseessä ole tapetin virhe, vaan se johtuu virheellisestä kiinnityksestä tai 

väärästä pohjasta.  



Reklamaatiot: 

Talleta rullien etiketit, kunnes työ on valmis mahdollisia lisätilauksia ja 
reklamaatiotilanteita varten.  

Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on 

työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä 
jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä 

siitä voi reklamoida.  
 

Emme hyväksy materiaalivirheitä, jotka ilmoitetaan tapetin kiinnittämisen 
jälkeen. Valmistaja ei korvaa meille tapetteja, jos tapettien etiketit ovat 

hävitetty. Huom. tapetin etiketit ovat osa tuotetta. Jos etiketit ovat 
hävinneet, emme voi korvata tapettia virheestä huolimatta.  

 
 

 
 

 
 

 

Liisterisuositus: Kuitutapeteille (non-woven) tarkoitetut liisterit 


