
10 belangrijke behang tips 

Voordat u begint met behangen is het van belang onderstaande punten in acht te nemen: 

1. Controleer direct na ontvangst of alle rollen, van gelijk dessin, hetzelfde aanmaak‐/

batchnummer hebben.

Controleer de rollen op (gelijkheid van) kwaliteit, kleur en dessin vóór u het behang gaat

of laat aanbrengen. Arbeidsloon wordt immers nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in

het product.

2. Zorg ervoor dat uw wand schoon, droog, vlak, licht absorberend en ook egaal qua (lichte)

kleur. Wanneer een wand niet egaal is van kleur of te donker kan dit doorschijnen na

aanbrengen.

3. Lees voor het behangen altijd het etiket/ verwerkingsvoorschrift welke bij de rol zit.

Volg de aanwijzingen voor een goed eindresultaat. Op het etiket staat ook vermeld of het
behang recht (↑↑) of gestort (↑↓) aangebracht moet worden.

Mochten behanglijm instructies afwijken dan is altijd het behang etiket leidend.
4. Altijd voorlijmen bij nieuwe of zuigende muren. Voorlijmen kan met verdunde behanglijm.

Indien u heeft voorgelijmd dient u een dag te wachten alvorens het behang aan te gaan

brengen. Houdt u aan het verwerkingsvoorschrift en gebruik alleen schoon en

professioneel gereedschap.

5. Behanglijm aanmaken tenminste 1 uur voordat u gaat behangen. Gebruik alleen de lijm

die wordt voorgeschreven door de fabrikant of aanbevolen door Kleur Mijn Interieur B.V.

Gebruik voldoende lijm bij het aanbrengen van het behang maar lijm nooit het behang én

de muur in.

6. Zorg voor een constante kamertemperatuur tijdens het behangen maar ook daarna

tijdens het drogingproces. Ramen open om te luchten kan de oorzaak zijn voor het

ontstaan van zichtbare naden.

7. Vliesbehang en vliesvinyl krimpt niet. Let wel op dat u het behang bij het aanbrengen niet

duwt of uitwrijft. Hierdoor kunnen openstaande naden ontstaan tijdens of na het

drogingproces, omdat het behang dan terugtrekt naar de oorspronkelijke vorm.

8. Eventuele lijmvlekken direct verwijderen met een zachte vochtige en steeds schone
spons, voordat de lijm is opgedroogd. Neem hierbij het gehele behang af. Doe dit per

aangebrachte baan. Werk altijd één gehele wand af voordat u aan een volgende wand

begint. Door achtergebleven opgedroogde lijm kunnen blijvende vlekken ontstaan.
9. Controleer het resultaat van behangen nogmaals na het aanbrengen van maximaal 3

banen. Bij zichtbare fouten dient u het werk direct te staken en NIET door te plakken.

Breng uw speciaalzaak op de hoogte en maak duidelijke digitale foto`s die overlegt

kunnen worden aan de fabrikant.

10. Bewaar de etiketten maar ook alle rollen/delen behang waar een fout in zit!

Foutief behang mag NOOIT worden weggegooid.

Nadat de klacht gegrond is verklaard door de fabrikant moet het verwijderd worden en

geretourneerd worden aan uw speciaalzaak tezamen met de etiketten. Het behang wordt

dan vervangen. U ontvangt dan nieuw behang.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze klantenservice: 

klantenservice@kleurmijninterieur.nl 


