
De muren moeten droog, schoon en 
glad zijn. Hiervoor moeten zij stofvrij 
worden gemaakt, worden ontvet en 
moeten eventuele onregelmatighe-
den worden gladgestreken. Dit kan 
betekenen dat eventuele scheuren of 
holtes in de muur moeten worden 
opgevuld.

Onze rollen worden gemaakt met een 
reserve van ca. 1 cm in breedte en 
hoogte, d.w.z. 0,5 cm per zijde.

Alvorens de decoratie aan te brengen 
is moeten uitstekende elementen 
zoals vloerlijsten, spijkers, stopcon-
tacten of schakelaars te verwijderen 
en de muur in te strijken met een spe-
ciaal preparaat of verdunde behan-
glijm. We raden aan de decoratie te 
lijmen op de dag na het voorstrijken, 
wanneer de muur volledig droog is.  

latex en zelfklevend fotobehang en stickers
Zelfbouwinstructies voor vlieseline

VLIESELINE EN LATEX FOTOBEHANG

VOORBEREIDING VAN DE WAND NUTTIGE INFORMATIE VÓÓR DE BEVESTIGING

Wij raden aan de stukjes aan 
elkaar te plakken, d.w.z. rand aan 
rand.

Alvorens te monteren moet u con-
troleren of de afdruk die u hebt on-
tvangen volledig is en of het patroon 
overeenkomt met het bestelde 
patroon.



VLIESELINE EN LATEX FOTOBEHANG

BENODIGD GEREEDSCHAP:

 waterpas,

 potlood,

 mes voor het snijden van de delen,

 een roller om de vellen aan te drukken,

 lijmkwast,

 emmer / bak om te mengen,

 ladder.

 

VOORBEREIDING VAN DE LIJM

Als Metylan Direct lijm (violette verpakking) 
in de bestelling is inbegrepen, volgt u de 
instructies op het etiket.

Voor Classic lijm (witte verpakking) moet u, 
om de hoeveelheid lijm voor 10 m2 te ver-
krijgen, 70 g poeder mengen in 1,75 l 
water. Roer intensief, laat de lijm 3 minuten 
staan, roer dan nogmaals en laat 15 minu-
ten staan. Nogmaals roeren voor gebruik.



VLIESELINE EN LATEX FOTOBEHANG
LIJMGPROCES:

 1. Trek met een waterpas verticale lijnen over de breedte van de 
bakstenen. 

 2. Leg de vellen op een veilige en schone plaats - bijvoorbeeld op 
een stuk plastic folie.

 3. Breng de lijm alleen op de muur aan, niet op de vellen. Het is 
het beste om de lijm met een kwast aan te brengen over de breedte van 
ongeveer één rol. Het is niet raadzaam om een groter oppervlak in één 
keer te bestrijken, omdat de lijm dan tijd heeft om op te drogen.

 4. Begin te lijmen vanaf de linkerkant van de muur, van boven 
naar beneden, zodat de zwaartekracht helpt bij het plaatsen. Wanneer u 
een fotobehang aanbrengt, strijkt u deze met een roller van binnen naar 
buiten glad om luchtbellen te verwijderen en drukt u het fotobehang 
stevig tegen de muur.

 5. De volgende vellen moeten op dezelfde manier worden 
gelijmd, met de rand-op-rand methode, en vergeet niet het patroon te 
volgen.

 6. Overtollige lijm aan de randen van het fotobehang moet 
onmiddellijk met een vochtige doek of spons worden afgeveegd om witte 
strepen te voorkomen. Wanneer de lijm opdroogt, kan hij het behang 
beschadigen en kan hij niet worden verwijderd.  

 7. Snij tenslotte met een mes de overtollige stukken behang af.

Nadat u de stukken behang op de muur hebt geplakt, mag u de kamer 
niet oververhitten om het drogen van het behang te versnellen, en 
evenmin ventileren. Het is het beste om dezelfde temperatuur gedurende 
enkele dagen aan te houden.

Ondanks het feit dat het fotobehang van hoogwaardig materiaal is gemaakt, moet het 
tijdens de bevestiging, wanneer zij in de lijm trekken, voorzichtig worden behandeld, 
waarbij niet mag worden vergeten dat de afdruk grenzen heeft wat betreft weerstand 
tegen mechanische beschadiging en slijtage.

De fabrikant garandeert de hoge kwaliteit van het product, maar is niet verantwoordelijk 
voor de omstandigheden en de wijze van gebruik. In geval van twijfel is het aangeraden een 
test uit te voeren met een fragment van de muurschildering. Ongeacht uw eigen ervaring 
en vaardigheid, raadt de fabrikant u aan in alle gevallen professionele hulp in te roepen.

Let op:

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.



Controleer vóór de installatie of het 
ontvangen product compleet is, 
indien het uit verschillende elemen-
ten bestaat, en of het ontwerp ove-
reenstemt met de bestelling en vrij is 
van fabricagefouten.

De muren moeten droog, schoon en 
glad zijn. Hiervoor moeten zij stofvrij 
worden gemaakt, worden ontvet en 
moeten eventuele onregelmatigheden 
worden gladgestreken. Dit kan beteke-
nen dat eventuele scheuren of holtes in 
de muur moeten worden opgevuld. 
Alvorens de decoratie aan te brengen is 
moeten uitstekende elementen zoals 
vloerlijsten, spijkers, stopcontacten of 
schakelaars te verwijderen en de muur 
in te strijken met een speciaal preparaat 
of verdunde behanglijm. We raden aan 
de decoratie te lijmen op de dag na het 
voorstrijken, wanneer de muur volledig 
droog is. 
 
In het geval van nieuwe en pas geschil-
derde muren wordt aanbevolen de stic-
ker/het zelfklevend fotobehang op zijn 
vroegst 14 dagen na de voltooiing van de 
werkzaamheden aan te brengen.

STICKER EN ZELFKLEVEND FOTOBEHANG

NUTTIGE INFORMATIE VÓÓR DE BEVESTIGING VOORBEREIDING VAN DE WAND

BENODIGD GEREEDSCHAP:

 Zachte rakel,
 potlood,
 waterpas.



STICKER EN ZELFKLEVEND FOTOBEHANG
LIJMPROCES:

 1. Gebruik een waterpas om verticale lijnen te trekken om 
de montage te vergemakkelijken.

 2. Verwijder voorzichtig het bovenste deel van de bescher-
mlaag van de zelfklevende la

 3. het bovenste deel van de sticker/het zelfklevend behang 
wordt op de muur geplakt, waarbij het volgende deel van de drager 
geleidelijk loskomt.. 

 4. Druk tegelijkertijd de versiering op de muur met een 
rakel, waarbij u het oppervlak gladstrijkt met een beweging van 
boven naar beneden en van binnen naar buiten. Dit zal eventuele 
luchtbellen verwijderen.  
  
 5. de overige elementen van de sticker/het zelfklevend 
fotobehang worden op dezelfde manier aangebracht.

Stickers/zelfklevend fotobehang kunnen op elk glad oppervlak 
worden aangebracht: meubels, deuren, ramen of huishoudelijke 
apparaten zoals koelkasten. Vóór het plakken moet het oppervlak 
worden gewassen, ontvet en drooggewreven. Vervolgens moet 
dezelfde werkwijze worden gevolgd zoals bij het plakken van deco-
raties op de muur.

Het bovenste deel van de sticker / zelfklevend fotobehang wordt 
op een glad oppervlak geplakt, waarbij de rest van de drager gele-
idelijk wordt losgemaakt. Druk tegelijkertijd met een rakel op het 
decoratief oppervlak en strijk het glad met een beweging van 
boven naar beneden en van binnen naar buiten om luchtbellen te 
verwijderen. 

Ondanks het feit dat de producten van hoogwaardig materiaal zijn gemaakt, moeten ze 
voorzichtig behandeld worden, en mag niet worden vergeten dat de bedrukking grenzen 
heeft wat betreft de weerstand tegen mechanische slijtage en uitrekking. 

De fabrikant garandeert de hoge kwaliteit van het product, maar is niet verantwoordelijk 
voor de omstandigheden en de wijze van gebruik. Ongeacht uw eigen ervaring en vaardi-
gheid, raadt de fabrikant u aan in alle gevallen professionele hulp in te roepen.

Let op:

1. 2.

3. 4.

5.

Ondanks het feit dat het fotobehang van hoogwaardig materiaal is gemaakt, moet het 
tijdens de bevestiging, wanneer zij in de lijm trekken, voorzichtig worden behandeld, 
waarbij niet mag worden vergeten dat de afdruk grenzen heeft wat betreft weerstand 
tegen mechanische beschadiging en slijtage.

De fabrikant garandeert de hoge kwaliteit van het product, maar is niet verantwoordelijk 
voor de omstandigheden en de wijze van gebruik. In geval van twijfel is het aangeraden een 
test uit te voeren met een fragment van de muurschildering. Ongeacht uw eigen ervaring 
en vaardigheid, raadt de fabrikant u aan in alle gevallen professionele hulp in te roepen.

PLAKKEN AAN ANDERE OPPERVLAKKEN DAN MUREN


