
WALLFLEECE
BEHANGINSTRUCTIES

WAT HEB JE NODIG?

- Behanglijm voor vliesbehang 
  (voor de beste resultaten gebruik je Perfax Ready & Roll (roze pakje)
- Lijmroller en kwast
- Behangspatel en naadroller
- Behangliniaal
- Stanley mes
- Zachte doek
- Eventueel een waterpas

STAP 1 - Voorbereiding van de ondergrond:

Om te voorkomen dat naden loskomen, zorg je dat de kamer tochtvrij en de 
temperatuur niet te hoog is tijdens de droogtijd van de lijm.
 De ondergrond dient schoon, glad, droog ,vlak en vochtopnemend te zijn.
Verwijder oude behangresten vooraf, dit geldt ook voor eventuele verfresten. 
Dicht pluggaten  en andere oneffenheden af met plamuur.  
Om een gelijkmatige ondergrond op gips en beton te krijgen, behandel je de 
muur eerst voor met behangvoorstrijk op waterbasis.
Bij een sterk zuigende ondergrond de muur ook eerst voorbehandelen met 
verdund behangplaksel.
 
STAP 2 - Plakken:

Rol met de behangroller net iets breder dan baanbreedte, de te behangen wand 
gelijkmatig in met behanglijm. Voor de hoeken kun je de kwast gebruiken.
Het is belangrijk dat de eerste baan loodrecht op de wand komt te hangen. Hiervoor kun je een 
waterpas gebruiken. Plak het behang eerst bovenin vast en laat de rest van de baan los van de 
wand naar beneden hangen. Zorg ervoor dat je bij het plafond en bij de vloer wat extra behang 
over hebt dat je later weg kunt snijden. Om luchtbellen te voorkomen kun je een behangspatel 
gebruiken, en een naadroller om de randen mee aan te drukken. 
Daarna baan voor baan stotend tegen elkaar plakken. 

STAP 3 - Afwerking:

 Om glimmende vlekken te vermijden , eventueel uitgelopen lijm direkt met een schone vochtige 
doek afnemen. Snij het behang langs het plafond, de plinten en kozijnen op maat af. Dit gaat 
het beste met een behangliniaal en een stanley mes.

Deze tekst bevat slechts richtlijnen, er kan geen aansprakelijkheid gesteld worden.  


