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Wallstickers med tekst – Brugsanvisning 

Vigtig information i forbindelse med montering af tekst wallstickers 
Tillykke med købet af din nye wallsticker! Læs anvisningen nøje inden du begynder at montere din wallsticker. 

 
- Væggen skal være helt ren og tør. Det vil sige den skal være helt fri for støv, fedt og lignende. Tør væggen af 

meget grundigt og brug en klud, der ikke fnugger. Husk at der kan være fnuller og støv på væggen, som 
næsten ikke kan ses, så uanset hvordan væggen ser ud bør den tørres af mindst en til to gange. 

- Væggen må ikke være nymalet. Den kan nemlig afgive fugt op til 3 måneder efter den er blevet malet. Og 
fugten fra malingen kan medføre at wallstickeren slipper. 

- En ujævn væg og løst tapet kan medføre at wallstickeren ikke hæfter ordentligt.  
- Lad wallstickeren ligge på en plan overflade i 3-4 dage inden montering. 

 

Montering af tekstwallsticker 
 

1) Start med at lægge de to ark op ved siden af hinanden.  
2) Tag bagsiden forsigtigt af det gule overførselsark. Så den klistrede side kommer til at vende ned mod teksten. 

Sæt det på lidt ad gangen, da det kan være svært at styre når bagsiden er taget helt af. 
3) Når du har klistret hele overførselsarket over teksten skal du gnide det godt med et dankort, en lineal eller 

lignende. Det er vigtigt at du er omhyggelig så alle bogstaverne overføres til arket. 
4) Herefter klipper du linierne ud en ad gangen. Der er nogle linier du kan følge, men det gør ikke noget hvis du 

afviger fra disse linier. Nogle steder er teksten så tæt at det ikke er muligt at følge dem 
5) Når du har klippet alle linierne ud kan du lægge wallstickeren op, som du godt vil have den sat op på væggen. 

Læg den i nærheden af den væg, hvor den skal sidde så det er nemt at få sat den rigtigt op. 
6) Nu kan du begynde at sætte wallstickeren op. Afsæt evt. nogle mærker på væggen med blyant, så den 

kommer til at sidde lige. Du sætter den op ved at trække bagsiden af og klistre teksten direkte på væggen 
7) Når du har sat hele teksten op gnider du godt henover den med et kreditkort, en lineal eller lignende. 
8) Til sidst trækker du folien forsigtigt af. Hav evt. en bomuldsklud ved hånden så du kan gnide lidt ekstra på 

overførselsarket, hvis bogstaverne følger med af. Nogle steder kan det være nødvendigt at holde forsigtigt på 
selve bogstaverne mens du trækker filmen af.  

9) Når du har trukket overførselsarket af sidder kun bogstaverne på væggen og du kan tørre efter med en klud 
eller lignende, så du er sikker på at de sidder godt fast. De næste par dage kan enkelte af bogstaverne løsne 
sig. Tryk dem blot fast igen og når du har gjort det nogle gange vil de blive siddende.  

10) Du kan altid fjerne wallstickeren igen uden at ødelægge vægge. Varm den evt. med en hårtørrer først, så 
slipper den lidt nemmere. 
 

 
Hvis du oplever problemer med din wallsticker eller har spørgsmål, så kontakt på info@gemmas.dk så skal vi hjælpe 
dig videre! Du kan også alltid besøge vores side www.gemmas.dk for mere inspiration. 
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