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Väggdekor med spegeleffekt – Bruksanvisning 
Här finner du en bruksanvisning över hur våra väggdekorer med spegeleffekt på gemmas.se monteras. Läs noga 

igenom innan du börjar montering. Har du frågor kontakta oss på info@gemmas.se 

Viktig information innan montering av väggdekor med spegeleffekt 
Grattis till köpet av din nya väggdekor med spegeleffekt! Förhållandena nedan kan ha betydelse för hur bra den fäster 
på väggen. Läs igenom och säkerställa att detta upplevs korrekt: 

- Väggen ska vara helt ren och torr, det vill säga att den ska vara fri från damm, fett eller liknande. Torka av 
mycket noggrant och använda en trasa som inte luddar. Kom ihåg att det kan finnas små dammpartiklar på 
väggarna som nästan inte syns så därför bör du oavsett hur väggen se ut torka både en och två gånger. 
 

- Väggen får inte vara nymålad eftersom den kan ge ifrån sig fukt i upp till 3 månader efter att ha målats. 
Fukten kan medföra att väggdekoren släpper från väggen. 

 

Monteringsanvisningar till din väggdekor med spegeleffekt 
För att få bäst resultat i förbindelse med uppsättning av din väggdekor med spegeleffekt ska du följa nedanstående 
anvisningar: 
 

1.) Se till att väggen är hel, ren och torr, (se ”viktig information innan montering av väggdekor med 
spegeleffekt”). 
 

2.) När väggdekoren ska tas av skumplattan är det viktigt att man lossar det genom att vrida mycket försiktigt. 
Då släpper spegeln lätt och kan monteras, är du däremot för går spegeln sönder. 
 

3.) Extra häftkuddar till montering av din väggdekor med spegeleffekt skickas med i din försändelse som har 
bättre fästförmåga än de ordinarie som kommer i förpackningen. Använd endas en av sorterna när du 
monterar väggdekoren eftersom att de har olika tjocklekar. 
 

4.) Ta först bort skyddsfilmen på speglarna när väggdekoren är färdig monterad för att inte riskera att spegeln 
får repor. 
 

Upplever du problem med att väggdekoren inte vill fästa eller att det trillar ner? Gå igenom vägledningen igen steg för 
steg tills väggdekoren sitter. Får du det ändå inte att fungera? Kontakta oss på info@gemmas.se 

Mycket nöje med din väggdekor! 
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