INSTRUCTIES

WAND INLIJMEN
Aanbevolen lijm: op basis van acrylaat
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AFWASBAAR

VLIESWANDBEKLEDING

EXTRA AFWASBAAR
vlieswandbekleding met PU binder*

AFNEEMBAAR

VOORBEREIDING
De muren moeten droog, glad, proper, stof- en vetvrij en in een neutrale witte kleur
zijn. Gaten en/of scheuren op de muur dichten met een vulmiddel en gladschuren. Sterk
absorberende muren eerst behandelen met een fixerend voorstrijkmiddel. Een primer,

LICHTECHTHEID +- 6
De waarde voor de donkere kleuren kunnen hoger
liggen, die van de lichte tinten iets lager.

fixatie, of een laag grondverf is aan te raden. Dit zal mogelijke kleurverschillen of vlekken
verminderen. Het voorkomt ook het risico op loskomend behang bij nieuw pleisterwerk.
Voor dun of licht gekleurde behangreferenties is een grondige voorbereiding van de
ondergrond van groot belang, deze is immers meer gevoelig voor mogelijke transparantie.

OPACITEIT
Vlieswandbekleding is een natuurproduct, wat
maakt dat kleurverschillen mogelijk zijn. Dun en
lichtgekleurd vliesbehang is hier meer gevoelig
aan en vraagt een grondige voorbereiding van de
ondergrond. Deze krijgt bij voorkeur een uniform
lichte kleur, of er kan effen vliesbehang als basis
geplaatst worden. Ook glanzend, effen behang
vraagt extra aandacht bij de behandeling van
de ondergrond, oneffenheden kunnen ook hier
zichtbaar zijn.

Het plaatsen van effen vliesbehang als ondergrond of wit schilderen is hierbij aangeraden.
Let bij de aankoop van de verschillende behangrollen ook op het fabricagebad, deze moet
voor iedere rol gelijk zijn. Dit voorkomt mogelijke kleurverschillen.

HET BEHANGEN ZELF
Volg nauwkeurig de volgende stappen:
De banen op de gewenste lengte snijden. Houd hierbij rekening met de rapporthoogte
en het al dan niet storten. (instructies terug te vinden op de voorzijde van het etiket)
De tekening naar binnen rollen. De muren inlijmen met een universele kant-en-klare
wandlijm, geschikt voor vliesbehang (op basis van acrylaat). Volg hierbij de instructies van
de lijmfabrikant. (01) Kleef de banen naast elkaar (zonder overlapping!) en druk ze met
behulp van een borstel aan. (02) Vertrek hierbij vanuit het midden en wrijf naar de zijkanten zodat alle luchtblaasjes verdwijnen. Voorkom dat er lijmresten op de voorzijde van
het behang komen. Gebeurt dit echter toch, deze voorzichtig deppend verwijderen. Zeker
NIET WRIJVEN. Het overtollige behang aan het plafond en de plinten afsnijden met behulp van een breekmes. (03) Laat drogen, vermijd snel en overdreven verwarmen of tocht
tijdens het drogen en het behangen zelf.
MAKKELIJK TE VERWIJDEREN
Kwalitatief vliesbehang dat op bovenstaande manier werd aangebracht, kan makkelijk
droog verwijderd worden. (04)
VERANTWOORDELIJKHEID
Controleer het resultaat na het aanbrengen van 3 banen. Klachten over meer dan 3 banen
worden niet geaccepteerd. Bij verdere afwerking, is dit op eigen verantwoordelijkheid.
Klachten moeten onmiddellijk en rechtstreeks gemeld worden aan uw verdeler.
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