
        

Mattoveitsi viimeistelyyn

Vesi-astia 
Esim parvekelaatikko  
rautakaupasta 75 cm  
+ kylmää vettä

Märkä sieni tai pehmeä lasta 
Tapetin tasoittamiseen seinälle. 
- Helppo tasoittaa myös kämmenellä! 

Upota löysä vuotarulla yksi kerrallaan  
tasan10 sekuntia kylmässä vedessä  
ja liima aktivoituu tapetissa.  

 
Vedellä aktivoituvan kuvatapetin asennusohjeet 

 
Asennus on helppoa, siistiä & nopeaa tapetin vedellä aktivoituvan liiman ansiosta. 

Et tarvitse erillistä liisteripurkkia asentaessa! 

 

Vuodat on merkitty numeroin & vuotien ylimeno noin 1cm. 

Katso vedellä aktivoituvan tapetin asennusohjevideo osoitteessa: 
https://www.omatapetti.fi/tapettiomallakuvalla-info/ 

 

Tapetin asennuksen vaiheet 1-4. Huom! Tarkemmat asennusohjeet kääntöpuolella: 

1) Tarkista vuota ja rullaa se löysälle rullalle 

2) Kasta yksi vuota kerrallaan kylmässä vesiastiassa 10 sekuntia, liima aktivoituu  

tapetissa ja ei muuta kuin vuotaa seinälle!  

3) Asettele vuota seinälle numero järjestyksessä ylhäältä alaspäin kevyesti  

märällä sienellä tai kämmenellä painaen 

4) Viimeistele 

 

HP PVC-Vapaan kuvatapetin ominaisuudet: 

‣ PVC- vapaa mattapintainen tulostettava tapettipaperi, jossa vedellä aktivoituva liima 

‣ Soveltuu kaikkiin julkisiin tiloihin 

‣ Helppokäyttöinen materiaali. (nopea ja helppo kiinnittää & siisti poistaa) 

‣ Kestävyys: sisätiloissa (ei auringonvaloa) jopa 20v 

‣ A -luokan palokestävyys 

‣ Ympäristösertifikaatit: GreenGuard ja FSC. FSC-sertifioidun tuotteen  

valmistaja tukee vastuullista metsänhoitoa maailmanlaajuisesti 

 

Tarvitsemasi työvälineet asennukseen: 

- Vatupassi (tapetti suoraksi seinälle) 

- Vesiastia ja kylmää vettä, johon tapettivuota kastellaan 10 sekuntia. 

Vuodan kasteluun sopii hyvin rautakaupoista ja puutarhaliikkeistä saatava  

muovinen vesitiivis kasvien istutuslaatikko/parvekelaatikko kooltaan n. 75 cm  

- Märkä pehmeä sieni tai pehmeä lasta kuvatapetin tasoittamiseen seinälle. 

- Veitsi viimeistelyyn 

Facebookista löydät meidät nimellä 
UNIIKKIKOTI

omatapetti.fi 



   
 

 
 

Apuja ja neuvoja asennukseen? Pirauta meille +358 45224 7323 
Asennusvideot sekä lisätietoa löydät osoitteesta www.omatapetti.fi 

 
Yritys: Valmik Oy – y-tunnus: 2553657-3, Vellamontie 22, Kerava // myynti@omatapetti.fi  // +358 45224 7323 

Ennen tapetointia 

Seinän tulee olla puhdas ja sileä. Tarvittaessa seinä kannattaa hioa ennen tapetin asennusta. Vanha maali 

ja tapetti, joka ei ole kiinni alustassa, tulee poistaa. Jos seinä on voimakkaan värinen, tulisi se ensin 

pohjamaalata, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä. Tarkista tapetin vuodat ennen niiden 

kiinnittämistä varmistaaksesi, että kaikki vuodat ovat mukana ja ettei yksikään vuota ole viallinen tai 

vahingoittunut. Vuodat on merkitty numeroin ja asennus suositellaan  

aloittamaan numerojärjestyksessä vasemmalta oikealle. 

 

Suosittelemme katsomaan ennen tapetin asennusta asennusohjevideon  

verkkosivuiltamme: https://www.omatapetti.fi/tapettiomallakuvalla-info/ 

 

Vuodat on merkitty numeroin ja vuotien ylimeno n. 1cm 

 

Asennusvaiheet 1-4: 
1) Tarkista jokainen vuota ennen asennusta. Rullaa tapetin ensimmäinen osa (vuota) alhaalta ylös löysälle 

rullalle ja kastele rulla kylmässä vesiastiassa 10 sekuntia, jolloin vesi aktivoi tapetissa olevan liiman.  

 

2) Ota rulla pois vedestä vetämällä sen etureunasta hitaasti liimapuoli ylöspäin ja asettele seinälle ylhäältä 

alaspäin. Suosittelemme kiinnittämään vuodat seinään numerojärjestyksessä vasemmalta oikealle. 

Kiinnitys on hyvä tehdä ylhäältä alaspäin samalla märällä pehmeällä sienellä, kevyesti kämmenellä tai 

pehmeällä lastalla tasoittaen tapetin pintaa. Mikäli tapetti ei kastu tarpeeksi astiassa, voit suihkuttaa vettä 

tapetin pinnalle tai seinälle suihkupullosta.  

 
HUOM! Liimapinnan aktivoituessa tuote saattaa laajeta hieman vedessä; parhaan tuloksen saat kun 

vuotarulla on tarpeeksi löysällä ja kastaessa rullaa kylmään veteen varaat jokaisen vuodan kasteluun saman verran aikaa eli 10 

sekuntia! Märällä pehmeällä sienellä tai suihkupullolla voit lisätä vettä asentaessa. Näin takaat että liima on varmasti 

aktivoitunut tapetin taka-pinnalla. Kun tapetti on tarpeeksi märkä myös liima toimii varmasti! 
 

3)  Tasoita tapetin pinta ja mahdolliset kuplat pehmeällä sienellä tai kämmenellä. Älä kuitenkaan huolestu 

jos pieniä ilmakuplia jää tapetin pinnalle, sillä kuplat tasaantuvat ja poistuvat tapetin kuivuessa. 

 

4) Viimeistele tarvittaessa lopuksi tapetin reunat veitsellä.  


