
 
 

 

Elustiilisalong MUSTER tel. +372 6791 746 a/a EE762200221007173191 
Skandi Sisustus OÜ tapeediosakond +372 6791 742 Swedbank,  HABAEE2X 

Pärnu mnt. 139A, Tallinn 11317 e-mail: salong@muster.ee reg. nr. 10167184 

 

 

 
PABER- ja VINÜÜLTAPEEDI  KLEEPIMISE JUHEND –LIIM TAPEEDILE! 

 

Pabertapeedi puhul kasutage pabertapeetidele mõeldud liimi ja vinüültapeedi puhul vastavalt vinüültapeetidele 

sobivat liimi ning valmistage liimisegu vastavalt liimitootja juhendile või kasutage valmisliimi (nt. Kiilto 

valmisliime) Säilitage kindlasti kõik tapeedi etiketid!  

Edasi soovitame teil toimida järgmiselt: rullige kõrvuti lahti kaks rulli, et vaadata, kuidas mustrid sobivad 

(kindlasti kontrollige, et ühte ruumi paigaldataval tapeedil oleks üks partii number ehk “serie nr” või “batch”). 

Kontrollige võimaliku trüki- ja kvaliteedipraagi olemasolu enne lõikamist ja paigaldamist (kahjuks ei saa me 

hiljem avastatud praaki hüvitada). Lõigake esimene paan mõnesentimeetrise varuga ülevalt ja alt. Kasutage seda 

näidisena teiste tükkide lõikamisel. Kandke liim tapeedi paani tahaküljele ja keerake ettevaatlikult mõlemad 

paani otsad keskele kokku, liimitud pind seespool. Laske paar minutit seista. Keerake paani ülemine pool lahti 

ja kinnitage selle ülemine äär seinale. Enne kui keerate lahti paani teise poole, veenduge, et ülemine äär on 

absoluutselt sirge ja siluge siis käsnaga paan sirgeks. Igasugune tapeedi pinnale sattunud liim tuleb 

eemaldada puhta niiske käsnaga KOHE! Seejärel lõigake ära üleliigne paber ülevalt ja alt. Jätkake järgmise 

paaniga. Ärge jätke vahele väikeseid piirkondi, näiteks akende ja uste ümbrustel, vaid kleepige kohe järjest. 

Nurkades murdke paani täies pikkuses, paani üks serv peaks ulatuma üle nurga vähemalt 2cm  ja kleepige 

järgmine paan sellele peale. Alustage tapeedi kleepimist akna juurest. Katke tapeediga umbes pool seinapinda 

kuni vastasseina nurga või ukseni. Siis alustage tapeetimist uuesti akna juurest ja katke ülejäänud seinapind. 

Jõudu tööle! Skandi Sisustus OÜ 

 

 

NB! Jälgige tapeedi etiketil olevaid tingmärke.  

Seletused leiate www.muster.ee 

 

 

Lugupeetud klient,  
Palume kõikide tapeedirullide etiketid hoida alles kuni paigalduse lõpuni. Etiketil on märgitud toote kood ja 

partii number - see on justkui selle rulli pass. Kui teil on vaja lisarulle, siis palun teavitage meid vajalikust 

partiinumbrist, nii saab veenduda, et ei tekiks tooni erinevusi.  

Enne paigaldamist veenduge, et kõik rullid on ühest partiist ning et tapeedil ei esine defekte, värvipraaki, 

toonivahesid. Kui ilmneb varjatud tootmisdefekte, siis peate kogu praagi koos etiketiga meile tagasi tooma. 

Jätke paigaldus pooleli, kui avastate defekti paigalduse käigus. Ka juba paigaldatud jupid peate meile 

tagastama. Nende abil peame tõestama tootjale defekti olemasolu.  

Paigaldatud praaktooteid kauplus ei asenda. Samuti ei kompenseeri kauplus praaktapeedi paigaldamisega seotud 

kulusid. 

 

Pretensioonidele vastame 7 tööpäeva jooksul. 

 

NB! Skandi Sisustus OÜ teenindajate poolt arvestatud materjalide kogused on soovituslikud. Täpsete koguste 

arvutamiseks soovitame konsulteerida eelarvestaja või tapeetide paigaldajaga. 

 

 

Lugupidamisega, 

Elustiilisalong Muster  

 

 

 

http://www.muster.ee/
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