
Verwerkingsadvies vlies behang 

Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen 

 Emmer
 Behanglijm, bv Perfax roll-on
 Roerspaan/garde
 Insmeerborstel

 Aandrukborstel
 Aandrukroller (bij harde vinylsoorten)
 Afbreekmes (+ reserve mesjes)
 Liniaal, om recht te snijden

Voorbereiding 

Download / Lees eerst onze 10 belangrijke behangtips op onze website, samengevat zijn deze als volgt: 

 Controleer de rollen op (gelijkheid van) kwaliteit, dessin en kleur (badnummer) vóór u het behang
gaat of laat aanbrengen. Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.

 Zorg ervoor dat muren vlak zijn en egaal van kleur en voorgelijmd, dus niet te zuigend.

 Behanglijm uit een pakje tenminste 1 uur vooraf gebruiksklaar maken.

Aanbrengen van vlies/vliesvinyl behang 

 Wanden inlijmen met behanglijm voor vliesbehang.
 Breng het behang direct aan op de ingelijmde wand.
 U kunt de banen vooraf op maat knippen. Let wel op het patroon.

Het is ook mogelijk het behang vanaf de rol aan te brengen.
 Behang aandrukken met een borstel en eventueel een (aandruk-)roller.

Vliesbehang en vliesvinyl krimpt niet. Let wel op dat u het behang bij het aanbrengen niet te hard
duwt of uitwrijft. Hierdoor kunnen openstaande naden ontstaan tijdens of na het drogingproces,
omdat het behang dan terugtrekt naar de oorspronkelijke vorm.

 Eventuele lijmvlekken direct, voordat de lijm is opgedroogd, verwijderen met een zachte vochtige
spons. Neem hierbij het gehele behang af. Doe dit per aangebrachte baan. Werk altijd één gehele
wand af voordat u aan een volgende wand begint.

 Behang aan weerszijde op maat snijden, langs een liniaal.

De voordelen van vliesbehang 

 Geen behangtafel nodig !
 Geen inweektijden per rol / Geen krimpnaden !
 Schoon en snel te verwerken !
 Makkelijk te corrigeren en op maat te snijden !

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze klantenservice: klantenservice@kleurmijninterieur.nl 




