Gebruiksaanwijzing voor
behang plakken
Belangrijk! Lees dit voor je begint
Het is aan te raden het behang door een vakman
aan te laten brengen.
Voorbereiding

• Controleer de rollen op beschadigingen of gebreken. Eventuele claims worden niet meer geaccepteerd na het ophangen of het aanbreken
van de behangrollen.

• Muren moeten droog, schoon en egaal zijn.
• Verwijder oud behang- en verfresten.
• Gladde oppervlakken met schuurpapier opruwen.
Voor het beste resultaat adviseren wij onderbehang aan te brengen, zodat het behang beter
hecht. Het onderbehang goed laten drogen alvorens door te gaan.

Plakken en ophangen

• Behangplaksel is een vereiste. Aanbrengen op
de muur, niet op de achterkant van het behang.

• Een goede kwaliteit, oplosmiddelvrije,
gebruiksklare lijm is aan te raden.

• Een behangplaksel in poedervorm is ook goed,
mits het goed wordt gemengd.

• De lijm moet gelijkmatig op de muur worden
aangebracht om één baan tegelijk aan te hangen op een gebied dat iets breder is dan de behangbaan. Gebruik een behangveger of roller
om de wandbekleding glad te maken. Werk
vanuit het midden naar de randen om luchtbellen weg te werken. Gebruik geen vochtige
doek.

• Vermijd dat het plaksel onder de randen uit
komt en zorg ervoor dat de lijm niet op de borstel of roller komt.

• De lijm mag niet in contact komen met het oppervlak van het behang en je handen moeten
schoon en droog zijn tijdens het ophangen.

• Lijm bederft de print: we aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor vlekken of schade
veroorzaakt door lijm.

• Als er lijm met het oppervlak in aanraking is gekomen moet deze met een schone, droge doek
worden verwijderd.

• Deze informatie is te goeder trouw verstrekt,
maar is geen garantie. Omgevingscondities vallen buiten onze controle. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat
de muur geschikt is voor het behang.

