
VOORBEWERKING
1. De onderlaag moet glad en schoon zijn
Verwijder oude verf of loszittend behang. Neem de onder-laag 
af en egaliseer de wand indien nodig. Een zuigende ondergrond 
moet eerst worden geverfd of met lijm worden voorgestreken 
voordat je gaat behangen. Voorbeelden van absorberende 
onderlagen zijn geplamuurde wanden, wan-den met oud 
behang, spaanplaat en dergelijke. Als ons pre-miumbehang op 
een dichte, niet-absorberende ondergrond wordt aangebracht, 
kan het enkele dagen duren voordat de lijm is opgedroogd, 
aangezien ons premiumbehang minder ademt dan ons 
standaardbehang. Gebruik ook grondverf bij én wand met 
sterke kleurcontrasten, omdat het behang kan doorschijnen. 
Bekijk onze montagevideo:
https://www.photowall.com/be-nl/onze-producten/
productomschrijving-behang

2. Meng de bijgeleverde non-woven poederlijm
Vul een schone emmer met 4 liter lauw water en voeg de 
poederlijm langzaam onder krachtig roeren toe. Laat 5 minuten 
rusten en roer de lijm vervolgens nog een keer door. De lijm is 
nu klaar voor gebruik.
De lijm moet een dikke consistentie hebben. Gebruik dan ook 
niet meer dan vier liter water bij het mengen van de lijm. Een 
zak is genoeg voor circa 20-22 m2. Gebruik je kant-en-klare lijm, 
dan moet je een lijm voor non-woven behang gebruiken of lijm 
met een drooggehalte van <20%. 

AANBRENGEN
1. Controleer het behang

Voordat het behang wordt aangebracht, moet je er zeker van 
zijn dat alle stroken geleverd zijn en niet defect of beschad-
igd zijn. De stroken zijn aan de bovenkant genummerd, in de 
volgorde waarop ze moeten worden aangebracht. Breng de 
stroken van links naar rechts aan.

2. Zorg dat de stroken recht worden aangebracht
Het is belangrijk dat de eerste strook recht wordt aange-
bracht. Een tip: maak met behulp van een waterpas, een 
liniaal en een potlood verticale markeringen van een strook-
breedte (45 cm) op de wand. Breng de eerste strook langs de 
markering aan. Let op: breng de markering lichtjes aan, om 
te voorkomen dat de strepen door het behang heen schijnen.

3. Smeer de lijm direct op de muur
Gebruik een roller of een kwast. Het is belangrijk om het hele 
oppervlak met lijm te bedekken, een niet-gelijmd deel wordt 
een bubbel in het behang. Breng de lijm van tevoren op de 
wand aan, ter breedte van een behangstrook.

4. Breng de stroken rand tegen rand aan
De stroken mogen elkaar niet overlappen. Druk de stroken 
zorgvuldig aan bij de naden, gebruik een naadroller voor het 
beste resultaat. Zorg dat de patronen op het behang goed 
tegen elkaar passen en voorkom dat er lijm op de voorkant 
van het behang komt, omdat dit zichtbaar is als het behang 
droogt.
Let op! Vermijd grote vouwen in het behang, omdat hierdoor 
scheuren kunnen ontstaan.

5. Strijk de stroken glad, vanaf het plafond tot aan de vloer 
Gebruik je handen of een behangborstel en strijk het behang 
glad, vanaf het midden naar de randen. Eventuele kleine 
bubbels en vouwen verdwijnen als het behang droog is. Bij 
lijmvlekken op de voorkant van het behang – gebruik een 
vochtige doek of een spons om de lijm te verwijderen. Niet 
wrijven.

6. Snijd overtollig behang weg
Als alle stroken zijn aangebracht, snijd je het overtollige be-
hang weg met behulp van een snijhulp en een scherp mes.
Overgebleven lijm giet je in een plastic zak en gooi je weg bij 
het huisvuil.

7. Wacht 24 uur om het uiteindelijke resultaat te bekijken 
Ga achterover zitten en geniet van je nieuwe interieur!

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

EMMER WATERPAS PEN BEHANGBORSTEL 
SNIJHULP

ROLLER & BAK LINIAAL MES VOORBEWERKING

KWAST SPONS/DOEK NAADROLLER

De stroken zijn genum-
merd, in de volgorde 
waarop ze moeten 
worden aangebracht.

Breng de stroken van 
links naar rechts en 
rand tegen rand aan.

STANDAARD- EN PREMIUMBEHANG
MONTAGE-INSTRUCTIES

Ben je blij met je nieuwe behang?
Deel je afbeeldingen met ons! 
We willen graag een glimp van je stijl opvangen. Deel uw afbeeldingen op 
Instagram met @photowall_sweden en #photowallsweden.

https://www.photowall.com/be-nl/onze-producten/productomschrijving-behang

