Fackmannamässig målning och tapetsering
Du får själv måla och tapetsera i din bostad, men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört
– det vill säga lika bra som om en fackman skulle ha gjort det. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du
flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning.
Nedan följer några tips för att arbetet ska bli proffsigt gjort!

Måla fackmannamässigt
När du ska måla om din lägenhet är det viktigt att du gör detta fackmannamässigt. Om du ska utföra
arbetet på egen hand innebär det att du gör det ordentligt från grunden och använder rätt material och
verktyg för att undvika att behöva göra om arbetet när du flyttar.
För en målad yta är ett första steg att tvätta med målartvätt. Vid målning på tapetserade väggar bör
befintlig tapet avlägsnas helt och underlaget bredspacklas. Eventuella plugg- eller skruvhål skall spacklas
igen samt slipas med fint slippapper. Underlaget ska vara jämt och slätt! Fullgod täckning av den målade
ytan är ett krav.
Tänk på att täcka golv, maskera socklar och dörr- och fönsterfoder, eluttag och strömbrytare eftersom det
inte får komma färg på dessa.

Tapetsera fackmannamässigt
När du ska tapetsera om själv är det viktigt med ett bra underarbete för att få en jämn och fin yta att
tapetsera på. Du ska börja med att ta bort och slipa gammal tapet som sitter löst mot tak, foder och
golvsockel. Gamla tapetskarvar ska slipas och spacklas så att de inte syns igenom den nya tapeten.
När det gäller själva tapetseringen följer du de instruktioner som står på tapetrullarna samt råd från
butiken.
Har du en mönstrad tapet är det viktigt att mönstret följer med runt hela rummet. Väggar i ett rum kan
vara sneda, då ska man låta det bli fel i det hörn där det syns minst, exempelvis bakom en dörr. Om det är
en tapet som ska sitta kant i kant är det viktigt att kanterna sitter ihop så tätt att man inte ser den gamla
tapeten igenom skarven. Tapeten ska skäras mot tak med en så kallad ”snobbkant” det vill säga att man
skär tapeten i en rak linje cirka 7-10 millimeter ner från taket. Mot golvsockel och dörrfoder ska tapeten
skäras ut några millimeter i en rak linje.

Be om ytterligare råd i färgbutiken eller hos fackman om du känner dig osäker!
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