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Vigtig information inden du monterer wallstickers 
Denne wallsticker passer til alle klistermærker og wallstickers 
 
Følgende forhold kan spille ind i forhold til hvor godt din Wallsticker klæber til væggen. Læs vejledningen igennem så 
du sætter wallstickeren rigtigt op: 

 Væggene skal være helt rene for støv, fedt og lign. Og de skal være helt tørre. Det vil sige at de skal tørres 
meget godt af og du skal sikre dig, at kluden du bruger ikke fnugger. Der kan godt sidde småstøv på væggene 
som næsten ikke kan ses selvom du har tørret den af en eller to gange. 
 

 Væggene må ikke være nymalede, da de kan afgive fugt op til 3 måneder efter de er malede, og fugten kan 
betyde at wallstickeren ikke kan klæbe. 
 

 Buler, ridser og knaster i tapetet (og løst tapet) kan betyde, at Wallstickeren ikke sidder ordentligt fast 
 

 Wallstickers egner sig ikke til pudsede vægge, murstensvægge og vægge med savsmuldstapet 
 

 Lad wallstickeren ligge på en plan overflade i 3-4 dage så den retter sig helt ud inden montering 
 

Monteringsanvisning til wallsticker 
1.) Du skal sikre dig at væggen er helt ren og tør.  

 
2.) Læg wallstickeren på en plan overflade i ca 3-4 dage. 

 
3.) Pres forsigtigt Wallstickeren let fast til væggen. Du skal ikke trykke den helt fast før du er helt tilfreds med 

placeringen. Indtil du har trykket den godt fast til væggen kan du godt flytte lidt rundt på den. 
 

4.) Når du er tilfreds med placeringen af Wallstickeren bruger du en lineal, et kreditkort eller lignende til at glatte 
Wallstickeren ud. Start fra midten og glat den ud mod kanterne. På den måde trykker du den helt fast til 
væggen og fjerner luftbobler og små ujævnheder under Wallstickeren. Du kan afslutte ved at gnide over 
Wallstickeren med en ren, tør bomuldsklud når den sidder fast for at sikre en ekstra god vedhæftelse. 
 

5.) For at sikre at Wallstickeren sidder ordentligt fast gentages punkt 4 efter 30 minutter, efter et par timer og 
igen dagen efter. Hvis Wallstickeren løsner sig kan den med fordel varmes op med en hårtørrer, der hvor den 
løsner sig, og punkt 4 gentages. 
 

6.) Wallstickeren kan til enhver tid fjernes fra væggen uden at ødelægge denne. Når den skal fjernes skal du 
løsne kanterne meget forsigtigt og i små stykker ad gangen. Træk ikke for store stykker af Wallstickeren af ad 
gangen. Du kan ikke regne med at du kan genbruge Wallstickeren. 
 

 
Hvis du får problemer med at Wallstickeren ikke vil klæbe ordentligt eller at den falder af efter du har sat den op, 
gennemgå da brugsanvisningen skridt for skridt igen. Hvis det stadig ikke virker så kontakt os på info@gemmas.dk  
 
God fornøjelse med din Wallsticker! 
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