
10 frågor och svar 
om tapetsering.

Allt du behöver veta innan du tapetserar



90% Ett väl utfört underarbete och att väggen är 
väl förankrad samt torr, ger ett fint slutresultat. 

Man brukar säga att 90% av ett lyckat slutresultat beror 
på underarbetet. Granska därför först hur väggarna ser 
ut idag och följ de rekommendationer som stämmer med 
dina väggar.

#1 Vad betyder symbolerna på tapetrullen?

#2        Vad är en limkod, hur ser de ut och  
  vad betyder de?

#3      Hur tar jag bort gammal   
          tapet?

#4    Hur många tapetrullar  
 behövs?

#5 Vad finns det för olika 
 tapeter?

#6 Vilka verktyg behövs?

#7    Vad är ett batchnummer?

#8     Spackling, vad ska jag 
         tänka på?

#9 Behöver jag grundmåla innan?

#10     Hur mycket lim ska jag använda?

Vad är non-woven, vad betyder 
alla symboler och hur mycket lim 
ska jag ha?
Det finns många frågor när du ska ge sig på att tapetsera. 
I denna guide svarar vi på några av de vanligaste. 



#1
    Vad betyder 
  symbolerna 
på tapetrullen?

Alla tapeter har symboler som är gemensamma för alla 
tillverkare. De finns tryckta på tapetetiketten och förklarar 
vad tapeten har för egenskaper och hur den ska monteras.

De vanligaste symbolerna:

Avtorkbar

Ingen passning

Mönsterhöjd

Ljusäkta

Tvättbar

Rak passning

Limmas på vägg

Mycket god 
ljushärdighet

Extra tvättbar

Förskjuten 
passning

Varannan våd 
vänds

Limmas på tapet

Stöttålig

Tvättbar med 
borste

Mönsterpassning

Våt nedtagbar



#2
Vad är en limkod, 
hur ser de ut och 
vad betyder de?

Förutom symboler för tapet-
egenskaper finns symboler för vilken 
limtyp som ska användas för vilken tapet. 

De vanligaste symbolerna:

Symbolen på limförpackning och tapetrulle skall vara lika.

Vi rekommenderar att du använder ett lim 
med märkningen STB (Sveriges Tapetindus-
triers Branschråd). Medlemsföretagen märker 
sina produkter för att ge en vägledning vid val 
av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Limförpackning

Tapetetikett

Färdigblandat

Pulverbaserat



#3
Hur tar jag bort 
gammal tapet?

Om väggen du ska tapetsera har många  
gamla tapetlager eller tapet som lossnat  
behöver du ta bort den innan du sätter upp
 den nya. Tapet som sitter löst kan du riva ner 
för hand, därefter använder du en skrapa. 
Är det många lager som sitter hårt kan det vara 
svårt att få bort. 

Några tips som kan förenkla arbetet:

• Se till att ha en ordentlig skrapa, en bred-
spackel fungerar fint.

• Tapetlösande medel, hjälper till att lösa upp 
vägglimmet så att tapeten blir enklare att 
ta ner.

• Ångmaskin eller tapetborttagare fylls med 
vatten och har ett munstycke som du för 
över tapeten så den släpper lättare.

Är det väldigt svårt att få bort tapetresterna eller om det är 
mycket smårepor på väggen kan en renoveringstapet vara 
ett alternativ. Den limmas upp på väggen och ger en fin yta. 



Tips!

S
ätt en trästicka 
som sticker ut 
ett par mm i de 

hål som ska användas 
efter omtapetsering. 
Då hittar du snabbt 
hålet när du tapetse-
rat klart.



Att räkna ut hur många tapetrullar 
som kommer gå åt är inte så svårt, 
du behöver bara vara noggrann.

De flesta tapeter är 53 cm breda. Varje tapetrulle 
innehåller 3-4 våder, beroende på mönsterpassning, 
i ett rum med standard takhöjd (2,4 m).

För att veta exakt så fyll i nedanstående och räkna ut hur 
många rullar du behöver.

Bredd på tapet

Höjd på väggar Total tapetlängd

Total tapetlängd

Antal tapetvåder

Antal tapetvåder

Tapetrullelängd

÷

÷

x

=

=

=

Antal tapetrullar

Längd på väggar*

* Längd på väggar. Mät alla väggar i 
rummet och addera ihop längderna. 
Om du bara har enstaka fönster och 
dörr så behöver du inte dra ifrån dessa 
då det alltid är bra med lite margial. 
Men om du har många öppningar 
mäter du dessa och drar ifrån 
totallängden. Dock behöver du mäta 
bitarna ovanför och under fönster och 
dörrar och addera dessa.

#4
Hur många 
tapetrullar behövs?



#5

Vad finns det för olika tapeter?
Det finns en mängd olika tapeter som alla har olika 
egenskaper och användningsområden.

Non-woven 
Non-woven tapeter blir allt vanligare, förmodligen på grund 
av att den är enkel att sätta upp eftersom limmet strykes 
direkt på väggen istället för på våden. Tapeten består av en 
blandning av cellulosa och konstfiber, vilket gör den något 
tjockare än vanlig papperstapet, mer formstabil, slitstark 

och är ofta lätt att hålla ren. En tapet som passar alla, 
även nybörjaren.

EasyUp
EasyUp tapet är ett annat ord för 

non-woven tapet.

Papperstapet
Papperstapeter är en av de vanli-
gaste tapettyperna. Tapetlimmet 
appliceras på tapetens baksida 
och ska sedan ligga och dra i 
några minuter innan uppsättning 
på väggen.

Vinyl
Vinyltapeter har ett ytskikt av plast, 

men en baksida av papper eller 
non-woven. Det gör vinyltapen mer slit-

tålig och lättare att tvätta. Kvaliteten mäts 
genom graden av tvättbarhet, vilket går att 

se på symbolerna på tapetrullen. 

Våtrum
Våtrumstapeter är tillverkade av mjuk plast och används i 
badrum och andra våtutrymmen för att stoppa fukt från att 
gå in i väggar och utveckla mögel. Det finns särskilda regler 
och riktlinjer för hur dessa tapeter ska monteras. 

Textil
En textiltapet, eller vävtapet, är en typ av tapet där man 
limmat på textiltrådar eller tyg på en bärare av papper eller 
non-woven. Textiltapeter är dyrare att tillverka än vanliga 
tapeter och är därmed exklusivare. Många textiltapeter är 
mycket känsliga för vatten och kräver därför extra försik-
tighet vid uppsättning.



Strukturtapet
Är en tapet med en präglad, mönstrad yta. De flesta artiklar 
brukar handla om hur du får bort strukturtapet. Men om du 
vill sätt upp en strukturtapet bör du tänka på att ett 
tydligt och regelbundet mönster alltid behöver 
mönsterpassas.

Spåntapet
Är precis som det låter, en tapet som 
innehåller träflisor. När tapeten är 
uppsatt målas den. Denna typ 
av tapet är inte vanlig idag. 
Fördelen är att den är hållbar, 
men den stora nackdelen är 
att det blir mycket jobb den 
dagen man vill ha släta 
väggar igen.

Renoveringstapet
Ett alternativ till bred-
spackling, särskilt när 
det är stora ytor som 
behöver renoveras. De 
är perfekta för dig som 
vill undvika spackeljobb 
och besvärande slip-
damm, samtidigt som 
du får ett mycket fint 
underlag för tapetsering. 
Renoveringstapeten är 
perfekt att använda på t.ex. 
målad glasfiberväv och andra 
inte alltför ojämna ytor!

Glasfiberväv
Glasfiberväv ger väggen struktur 
och är ett mycket hållbart material som 
finns i olika mönster och grovlekar. Den 
ska målas över och ytan blir tålig och lätt att 
rengöra.

Radontapet 

Kallas även Radonspärr, är en tapet som betår av papper 
och radontäta polymerskikt. Dessa tapeter används för att 
spärra in radonet i väggen om du har ett hus med väggar 
av blåbetong som avger radon. Blåbetong användes flitigt 
under 20-talet och ända fram till slutet av 60-talet. Ett en-
kelt och billigt sätt att få bot med radonproblem i väggarna 
är att tapetsera dessa väggar med en spärrtapet.



#6
Vilka verktyg behövs?

Underarbete

c Tapetskarvhyvel

c Tapetkniv

c Målartvätt

c Tapetborttagningsmedel

Spackling

c Slipkloss

c Slippapper

c Spackel (för mindre lagning)

c Spackel (för större lagning)

c Bredspackel / liten spackel

Tapetsering (grundsats):

c Laser / vattenpass / lod

c Måttstock

c Sax

c Svamp 

c  Tapetkniv + extra blad

c  Tapetborste eller utslätare 
   av plast

c  Tapetavrivare (för papperstapet)

c Limpensel

c Tapetroller

c Hink 

c Tapetlim

c Tapetlinjal 

c Skärkloss med extra blad

c Tapettråg alt. tapetbord
 (för papperstapet)

Väv (komplettera grundsatsen med):

c Pensel för utstrykning av lim
  vid tak, golv och i hörn

c Roller med rollerhylsa av   
 konstfiber

c Kantskärare

Vilka verktyg som behövs beror på 
vad som behöver göras. Ska du ta 
ner gammal tapet, spackla eller är 
väggarna klara för att sätta tapet 
direkt?

Här följer en checklista med verktyg för de 
flesta spackel och tapetseringssituatoner.



#7
Vad är ett
batchnummer?

Varje tapet som tillverkas inordnas i 
en “batch”. Vanligtvis har dessa tapeter 

tillverkats i samma färgbad vilket gör att 
färgskillnaderna på rullar i batchen är obe-

fintliga eller mycket små. Om du mot förmodan fått 
tapeter från olika batcher och därmed färgbad kan färgskill-
nader förekomma. Var därför alltid uppmärksam på att de 
tapetrullar du köper alla har samma batchnummer. 

För att få ett fint resultat när du tapetserar  
måste underlaget vara slätt. Om du be-
höver spackla så börja med att välja rätt 
spackel till ditt underlag. 

Spackla små och stora hål
Om det finns hål och större sprickor 
väljer du ett spackel som fyller bra, är 
lätt att applicera och som inte krymper. 

Bredspackla
Har du stora ojämnheter på väggen eller 
har tagit bort gammal tapet bör du bred-
spackla innan tapetsering. Det innebär att 
du jämnar ut hela väggen/väggarna i rummet. 
Ett arbete som kan ta lång tid och vara svårt 
om man inte gjort det förut. Men om du ger det lite 
tid och är noggrann så får du ett 
fint resultat. 

#8

Spackling, vad ska 
jag tänka på?

Tänk på
…att spacklet är helt torrt innan du slipar och spacklar en gång till. 
Flera tunna lager är bättre än tjocka.



#9

#10

Behöver jag 
grundmåla innan?

Hur mycket lim ska jag 
använda?

Underlaget är mycket viktigt för 
ett fint resultat när du tapetserar, 

det bör vara slätt och rent. Har du en 
mönstrad tapet eller starka färgskift-

ningar på väggen som du ska tapetsera 
bör du grundmåla innan så att mönstret 

inte syns igenom din nya tapet. Hur många 
gånger du behöver grundmåla beror på hur starka 

färgskiftningar det är. 

Rikligt. Rolla på ett jämnt lager lim 
på väggen/tapeten och dra se-
dan med fingret. Du ska kunna 
rita med fingret i limmet men 
det ska inte bli “plogvallar” från 
fingret.

Om vi ska ta det i siffror så 
gäller det ca 1 liter lim per rulle 
tapet (vanligtvis 10 meter lång). 
Beställer du fem tapetrullar kom-
mer du troligtvis behöva ca 5 liter 
tapetlim.

...det var svar på några av de vanligaste frågorna om ta-
petsering. Hoppas den hjälpt dig och rätat ut några av de 
frågetecknen du hade. Nu vet du hur du ska välja tapet och 
lim, förbereda underlaget och vilka verktyg som behövs.

Om du behöver en guide på själva spacklingen och ta-
petseringen så hittar du hur du ska gå tillväga i vår bro-
schyr Spackling och Tapetsering, arbetsbeskrivning 
steg-för-steg eller så kan du se en instruktionsfilm på 
youtube.com/cascosverige.

Lycka till!



Det nya Casco Wall-konceptet är ett 
komplett sortiment av vägglim och 
spackel.

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. 

Både lim och spackel finns som färdig-
blandade och pulverlösningar för att på 
bästa sätt passa dina specifika behov.

Casco-Wall produkterna finns hos 
välsorterade måleriaffärer och 
hos de stora kedjorna så som 
Colorama, Happy Homes, 
Nordsjöbutikerna, Bauhaus, 
Bygma, Flinks, Hornbach, 
K-Rauta,  Woody med flera.

Alla återförsäljare hittar du på 
casco.eu/se/aterforsaljare/ 

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
08-621 89 00
casco.se

Återförsäljare

Nytt och förbättrat


