Voorbereiding wanden voor het verlijmen van Vinylbehang
1) Zorg ervoor dat de ondergrond een zo licht mogelijke (liefst witte) egale kleur
heeft.
Het vinylbehang heeft een grijze backing waardoor eventuele kleurnuances op de
wand wegvallen.
2) Zorg voor een gladde wand, iedere oneffenheid zie je ook wanneer het vinyl erop
zit.

De verschillende ondergronden:
Nieuw gestuukte wand:
-

Zo glad mogelijk opleveren. Het vinyl neemt de structuur van de muur aan.
Voorlijmen met voorstrijkmiddel* uiterlijk 1 dag voor montage vinylbehang!

Bestaande wit geschilderde wand:
-

Geen montage van vinylbehang mogelijk wanneer de wand voor het schilderen
niet is voorgelijmd met voorstrijkmiddel.

Gipswanden:
-

Naden goed vlak maken en schuren.

-

Naden voorzien van gaasje + stuuklaag. Daarna voorstrijken.

-

Wand goed voorlijmen met voorstrijkmiddel, ook de randen!

-

Geen montage van vinylbehang mogelijk wanneer de wand voor het schilderen
niet is voorgelijmd met voorstrijkmiddel.

Rigiduur vezelplaten:
-

Naden goed vlak maken en schuren.

-

Als de wand getext is dient deze voor het voorlijmen schoon geschuurd te worden.

-

Geen montage van vinylbehang mogelijk wanneer de wand niet is voorgelijmd
met voorstrijkmiddel.

Wand goed voorlijmen, ook de randen!
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Glasvezelbehang:
-

Het vinylbehang neemt het motief van het behang aan.
Bij voorkeur niet met grove patronen i.v.m. hechting.

MDF wanden:
-

Naden goed plamuren met een 2 componenten plamuur zodat er een perfect glad
oppervlak ontstaat.

-

Voorstrijken met voorstrijkmiddel
Zorg dat de wand niet kan bewegen!

-

Betonnen wanden:
-

Verlijmen kan wel maar is niet zonder risico, dit beoordelen wij graag zelf vooraf.
Er kunnen belletjes ontstaan omdat er vaak luchtgaten aan het oppervlak zitten
en omdat bekistingen vaak worden gewaxed waardoor het beton vettig kan zijn.
voorstrijken

Formica, HPL, gelakte wanden en deuren:
-

Oppervlakte moet egale kleur hebben en vetvrij zijn (geen plamuur plekken).
Eventuele naden goed plamuren zodat er een glad oppervlak ontstaat.

Metalen ondergronden:
-

Geen verlijming van vinylbehang mogelijk; hiervoor gebruiken we folie!

Glas:
-

Geen verlijming van vinylbehang mogelijk; hiervoor gebruiken we folie!
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De werkplek
Op de dag van de montage dient de werkplek schoon, stofvrij en opgeruimd te zijn.
2 meter ruimte vanaf de wand vrijhouden.
De verlijming betreft een permanente bevestiging!

Het voorstrijkmiddel:
•

Voorstrijkmiddel is een melkachtige substantie.

Let op: Voorstrijkmiddel altijd 1 op 1 aanmaken met water, niet rechtstreeks aanbrengen.
Dus bij b.v. 1 liter voorstrijk meng je 1 liter water.
Te gebruiken merken:
- Karwei (eigen merk)
- Sikkens
** Enkele merken grondlak
-

Lucite, waterverdragen contactprimer
Sigma Amarol primer
Histor Supergrondverf

Studio Schoot b.v., Moorland 4, 5688 GA Oirschot, 0499-551444, www.studioschoot.nl, info@studioschoot.nl

