
INSTRUCTIES AIRTEX NAADLOOS FOTOBEHANG

Voorstrijk & behanglijm aanbrengen1

*Controleer de afmetingen van je behang.
*Verwijder stopcontacten en schakelaars.
*Zorg voor goede ONDERGROND (glad, zonder oneffenheden).
  Zie specificaties ONDERGROND.
*Dek de vloer goed af.
*Behandel de gehele muur voor met voorstrijk indien deze 
  poreus is!
*Roer de lijm goed door.
*Verdeel de lijm goed met een blokkwast of lijmroller en smeer 
  royaal in ook aan de randen. 

Aanbrengen & aanstrijken2

*Zet het behang aan rechts op de wand waar je wilt beginnen en rol 
  de print rustig 1,5 a 2 meter af. (2 personen) 
  Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde. Hou rekening met de 
  5 cm marge rondom tijdens het plaatsen waar je dit later weg wilt snijden.
*Omdat het fotobehang niet zal scheuren is het nog aan te passen
  tijdens plaatsing.
*Na plaatsing van het eerste deel fotobehang deze met een zachte 
  viltrakel gladstrijken. Met enige druk op de rakel verwijder je luchtbellen.
*Werk van binnen naar buiten. Doe dit met enige zachte druk. 
  Gebruik de viltrakel en geen behangspatel die het behang kan 
  beschadigen.
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*Zet de behangspatel haaks langs op overtollige randen en snij deze met 
  de hoek mee met een scherp stanleymes af.
*Snij WCD openingen.
*Verwijder met weinig lauw warm water direct de lijmresten met een
schone zachte doek.
*Maak droog met een schone droge zachte doek.

benodigheden:
*afdekfolie
*evt voorstrijk/primer
*lijmbak & flexxs behanglijm
*behangspatel
*blokkwast of lijmroller
*zachte doek
*stanleymes

Bijsnijden & schoon/droog maken

Neem deze instructies goed door. Veel succes!



ONDERGROND AIRTEX NAADLOOS FOTOBEHANG

Voor het beste resultaat

VOORBEREIDING
Verwijder stopcontacten en schakelaars. Zorg voor een gladde ondergrond. 
Oneffenheden zoals gaatjes, naden, scheuren, schroeven, spijkers,ect. verwijderen en opvullen en gladmaken dmv plamuur.
Goed gladschuren. De muur moet verder schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Het fotobehang moet op een lichte muur gemonteerd worden voor het beste kleurresultaat.

VOCHTGEHALTE ONDERGROND
Het vochtgehalt mag niet hoger zijn dan 4%. Zorg dat de muur schimmel- en vochtvrij is. 
Hoeveel vocht de muur op zal nemen kun je testen met bijvb een bestuiver of plantenspuit. 
Spray deze op de muur. Indien de muur dit vocht snel opneemt is een extra laag voorstrijk nodig alvorens je de lijm 
op kunt brengen.

VOORSTRIJK
Als de muur is bewerkt als hierboven beschreven kun je deze insmeren met voorstrijkmiddel. 
Als dit middel is uitgewerkt smeer je deze in met de behanglijm en kun je behangen volgens de instructies

TEMPERATUUR
Zorg ervoor dat de ruimte waar je gaat behangen niet te warm is. 
Je smeert eerst de muur in met behanglijm en deze droogt dan te snel op.

BENODIGDHEDEN
Voor de montage heb je nodig:
*afdekfolie
*evt flexxs voorstrijk/primer indien nodig 
*lijmbak & flexxs behanglijm of Perfax: geschikt voor vinyl & textiel (verkrijgbaar online en bij de bouwmarkt)
*behangspatel
*blokkwast of lijmroller
*zachte doek
*stanleymes

 AIRTEX Fotobehang kan alleen binnenshuis toegepast worden.
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