
Det skal du bruge:
+ Spartel

+ Vaterpas

+ Blyant

+ Kniv

+ Kost/støvsuger

+ Malerrulle/kost 

+ Tapetbørste

+ Evt. tommestok/malertape

GLASVÆV OG FILT
Opsætning



Væggen 
udspartles

Opsæt 
vævet/filten

Fjern 
overskydende 

væv/filt

Påfør grunder 
og klæber

Påfør vævfylder. 
Vævet/filten

 kan nu males!

Skær
vævet/filten til

Letspartel Medium Extra 623 
Væggen renses grundigt for gammel vægbeklædning, hvor-
efter der slibes med sandpapir og ujævnheder spartles ud. 
Ved dybere huller og revner anvendes Filler Indendørs 611 
og ved mindre huller bruges en medium eller grov letspartel 
alt efter hullets størrelse. Efter tørring, slibes væggen for at 
fjerne alle ujævnheder. Vær opmærksom på, at væggen skal 
være helt plan, når du sætter væv eller filt op.

Væggrunder Gele Ekstra 228
Støv og spartelrester fjernes. Hvis væggen er let smittende 
eller stærkt sugende, påføres væggrunder, da det forbedrer 
vedhæftningen og minimerer forbruget af vævlim.

Quattro væglim 213
Vævet/filten skæres til i baner, der er ca. 10 cm længere end 
højden på væggen. Påfør et jævnt lag vævlim på væggen med 
en malerrulle eller kost og opsæt filt eller væv straks herefter. 
Rullens side, som er mærket med ”wall-side” skal vende mod 
væggen. Brug en tapetbørste til at stryge vævet/filten fast og 
stryg fra midten og ud, for at få eventuelle luftlommer væk. 
Når vævet/filten er sat op, skæres overskyd-ende materiale 
væk fra alle kanter.

Vævfylder Extra 227 
Limen skal tørre i minimum 12 timer, før der kan males. Ved 
brug af vævfylder inden maling, opnås en bedre finish og der 
spares maling.

TIPS
Før den første bane opsættes, opmærkes en lodret linje på væggen ved hjælp af vaterpas. 
Ved at følge denne får du et godt udgangspunkt til at få en lige bane og derved et flot resul-
tat. 

Ved forhindringer, såsom stikkontakter e.l. midt i en bane, skæres der et diagonalt kryds 
svarende til objektets hjørner. Når banen er opsat skæres det helt fri. 

Glasvæv skal stødes kant til kant, mens glasfilt kan overlappes med ca. 3 cm. For at få en 
flot og “usynlig” samling, skæres der langs midten af samlingen med en hobbykniv. 
Øverste og inderste, afskårne lag fjernes, hvorved banerne sidder helt tæt sammen.

Der kan med fordel fuges med acrylfugemasse, hvor filten/vævet støder mod f.eks. loft, 
fodlister og paneler for at skabe en flot finish. 

OBS 
Hvis du skal sætte væv op i vådrum, skal du bruge en særlig vådrumslim. Se mere på 
www.danalim.dk
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Guide til opsætning


