Vliesbehang
Meten
Meet je muur goed in. Meet links van de muur en rechts van de muur de hoogte. Niet elke muur is recht. Neem de grootste maat,
zo ook voor de breedte. Wij doen er standaard nog 5 cm rondom bij voor overlap.

Voorbereiding
Zit er nog behang op de muur? Dan moet dat eerst verwijderd worden.
Behangen op een muur met pleisterwerk? Beklop eerst de muur: bij een doffe klank zit het pleisterwerk waarschijnlijk plaatselijk
los. Verwijder de slechte plekken voorzichtig en repareer de gaten met een vulmiddel. Zorg dat de muren glad zijn. Vul eventuele
gaatjes. Is de muur erg zuigend, zoals bijvoorbeeld een stucmuur? Behandel de muur dan eerst met behangprimer/voorstrijk voor
zuigende ondergronden. Doe ramen en deuren dicht en zorg voor een gematigde temperatuur.

Benodigdheden plakken

- behanglijm speciaal voor vliesbehang
(wij adviseren de Ready & Roll behanglijm voorvliesbehang van Perfax)
- vachtroller/ blokkwast en klein kwastje
- rolmaat
- waterpas
- potlood
- roerspaan

- behangspatel
- behangliniaal
- scherp afbreekmesje.
- droge doek en een vochtige doek
- schaar
- trap
- en natuurlijk je behang ;-)

plakken
Zijn je muren recht/waterpas? Dan kun je direct de eerste baan links plakken zonder overlap. Wel met boven en onder ongeveer
5 cm overlap. Zijn je muren niet helemaal recht en wil je een waterpas patroon? Dan kun je het beste de eerste baan (links)
plakken met behulp van een waterpas. Zo weet je dat de eerste baan recht zit. Je meet vanaf links op de muur een stuk van 48
cm. Hier zet je een lijn met een waterpas. Hier plak je het behang vanaf die 48 cm naar links naar de muur. Zo weet je dat de baan
recht zit. Overtollig behang links, snijd je weg. Dan volgen erna de andere baannummers en kijk je naar het patroon van de vorige
baan. Smeer iets meer dan 1 of 2 banen tegelijk in met de lijm met een blokkwast of vachtroller. Wees niet te zuinig, maar smeer
ook niet te dik. Gebruik voor de randjes een klein kwastje. Plak de banen eerst bovenaan met de overlap. Strijk van boven naar
beneden, van binnen naar buiten. Doe dit voorzichtig met een behangspatel of met een droge doek met je handen. Haal lijmresten
direct weg met een vochtige doek.Zit je baan niet goed, dan kan je hem voorzichtig weer losmaken, en opnieuw plakken. Snijd
langs het plafond of de plint onderkant het behang af met behulp van een behangliniaal en een scherp afbreekmesje. Laat het
behang rustig drogen op een gematigde temperatuur. Geen ramen of deuren open. Door te snel drogen zou het behang kunnen
gaan krimpen of scheuren. Wil je even een filmpje kijken voor het gemak: https://www.youtube.com/watch?v=v5whVwNXuSQ
Succes! We vinden het leuk als je het resulaat ons laat zien!

Specificaties
Rolbreedte:
Materiaal:
Uitstraling:
Gewicht:
Print:
Brandcertificaat:

50 cm breed
Vliesbehang (Acryl toplaag en non woven rug)
matte uitstraling en vlakke structuur
200 gr./m2
UV-print techniek
B1/M1

