Toepassing
GA ZORGVULDIG NA OF HET BEHANG VOLDOET QUA KLEUR, DESIGN,
AANTAL EN FOUTEN ALVORENS TE INSTALLEREN.

VOORBEREIDING OPPERVLAKTE: Verwijder oud behangpapier. Wanden moeten vrij van vuil, droog
en glad zijn. Bereid de wand voor met een voorgemaakte universele primer.
1. Meet de wand waar u wilt starten van hoek tot hoek. Breng een verticale loodlijn aan op een
afstand die 2,5 cm kleiner is als uw behang.
2. Snij uw eerste strip behang 10 cm langer dan de wandhoogte die u wil bedekken.
3. Voor ‘PRE-PASTED PAPER’: rol de strip losjes op met het patroon vanbinnen en de kleefzijde
naar bulten. Dompel de rol onder in warm water gedurende 30 seconden om de kleefpasta te
activeren. U kan ook een ‘pre-pasted activator’ gebruiken als katalysator.
Voor ‘UNPASTED PAPER’: Gebruik een verse, lichte tot medium dikke, voorgemixte lijm. Breng
een gelijkmatige laag op de achterzijde van het behang aan. Gebruik bij voorkeur een borstel en
smeer van binnen naar buiten.
4. Vouw de strip toe met de gelijmde kanten naar elkaar toe. Laat 3 minuutjes inwerken.
5. Breng het behang aan op de muur. Plaats een kant van uw strip langs de verticale loodlijn en
laat de andere kant van de strip in en voorbij uw hoek gaan.
6. Egaliseer het behang van overtollige luchtbellen met een borstel. Snij boven en onderkant af
met een scherp mes. Wrijf uw strip proper met vers water en een spons.
7. Indien u patronen heeft in uw behang, kijk dan zeker goed naar de aansluitende tekening voor
uw volgende strip. Volg stappen #2 en #3 opnieuw.
8. Schuif de volgende strip naast de vorige strip op de muur. Zorg zeker voor een naadloze
aansluiting zonder overlapping. Zorg zeker voor de correcte aansluiting van uw patroon. Herhaal
stappen #6, #7 en #8.
NOTIE: Hang willekeurige patronen regelmatig ondersteboven voor een beter resultaat.

