Verwerkingsadvies papier behang
Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen














Behangtafel
Plaksel
Emmer
Lood
Insmeerborstel
Aandrukborstel

Aandrukspaan
Afbreekmes (+ reserve mesjes)
Potlood & lineaal
Waterpas (bij lambrizering-effecten)
Roerspaan/garde
Aandrukroller (bij harde vinylsoorten)

Voorbereiding
Lees eerst onze 10 belangrijke behangtips op kleurmijninterieur.nl. Samengevat zijn deze als volgt:




Rollen controleren op fouten. Controleer gelijkheid als gelijk kleur / kleurbad / aanmaaknummer.
Zorg ervoor dat muren egaal zijn en voorgelijmd, dus niet te zuigend.
Behanglijm aanmaken tenminste 1 uur voordat u gaat behangen.

Aanbrengen van papier/vinyl behang






Knip de banen op de juiste lengte en neem een extra marge van 5 a 10 cm.
Bij behang met patronen (rapport), deze precies tegen elkaar leggen en baan voor baan afsnijden.
Behang inlijmen.
Leg het behang met de rugzijde naar boven tegen de rand van de tafel, en de volgende baan tegen de
andere rand.
Smeer de baan, vanuit het midden, in en vergeet vooral de zijkanten niet.
Sla de baan vanaf beide zijkanten naar het midden toe dicht en rol de dichtgeslagen baan vervolgens
op en laat deze afhankelijk van het type behang 3 - 15 minuten inweken. (Volg de richtlijnen op het
etiket van de rol)

Inlijmen

Dichtvouwen

Oprollen en in laten weken

Inweken papierbehang
Tijdens het inweken worden de banen breder. Aan de wand heeft het behang de neiging te krimpen. De
lijm zal een echte krimp verhinderen, op voorwaarde dat de lijm sterk genoeg is aangemaakt en dat de
muur vast is. Dit geeft het behang een mooie gladde spanning.
Te korte inweektijd geeft blaasjes. Het papier weekt nog verder in op de muur en zet nog verder uit. Te
lange inweektijd veroorzaakt aan elkaar klevende of opkrullende kanten.
Laat elke baan even lang inweken.





Breng een loodlijn aan bij elke eerste baan en elke hoek, dit is vooral belangrijk bij geometrische
motieven en lambriserings-effecten* Doe dit voor u de banen in gaat lijmen.
Laat het onderste deel van de baan dichtgevouwen. Hou de baan met 2 handen vast en bevestig haar,
met een klein beetje overlap tegen het plafond, tegen de muur. Doe dit door het met een behangborstel
licht aan te wrijven. Indien te fors wordt aangewreven wordt het papier extra uitgerekt en dat zal later
in de vorm van open naden een lelijk eindresultaat geven. Lijmresten die op de voorkant van het
behang terecht komen direct verwijderen met een vochtige spons. Gebruik voor de kanten alleen bij
gladde papieren of vinyl een aandrukroller.
Snij het behang aan de onderkant af door een behangspatel tegen de plint te houden en vervolgens met
een afbreekmesje daar langsaf te snijden.(Breek het mesje na maximaal 4 x snijden af)

Aanbrengen op de wand

Aandrukken met en roller

Afsnijden langs een liniaal

Let op !
Te hoge temperatuur bij droging veroorzaakt een spanning op de bovenlaag waardoor deze krimpt en
open naden geeft. Te lage temperatuur bij de droging kan plooitjes of verkleuring geven.
*Lambrisering-effecten
De gemiddelde hoogte van een lambrizering varieert tussen de 70 – 120 cm. , mede afhankelijk van de
hoogte van de wand. Zorg ervoor dat de overgang van de ene wandbekledingssoort naar de andere onder
de helft van de totale wandhoogte blijft, dit geeft optisch een beter effect. Vaak is het aan te raden om
meubelstukken/ wandcontactdozen ed. als uitgangspunt te nemen. Het is ook mogelijk 2 verschillende
wandbekleding toe te passen boven ooghoogte op ongeveer 4/5 van de totale muurhoogte. Dit geeft een
veel rustiger resultaat. Eventuele posters en schilderijen moeten geheel in de onderste
wandbekledingssoort vallen.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze klantenservice:
klantenservice@kleurmijninterieur.nl

