HOE MOET U FOTOBEHANG BEHANGEN?
ONDERGROND – ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet droog, glad, schoon en gelijkmatig zuigend zijn.
Bij donkere ondergrond kan de ondergrond in het behang doorschijnen!
Deze kleurverschillen dienen eerst geneutraliseerd te worden. Beslist niet
op oud behang werken! Ruwe ondergronden, gaten en oneffenheden
egaliseren. Als de ondergrond snel en veel vocht opneemt, behandel deze
dan eerst voordat u hier op gaat behangen. Doordat de ondergrond te
veel vocht opneemt zal de lijm niet houden en kan het behang loslaten
en/of verschuiven. (bij twijfel of vragen, bel ons)
TEMPERATUUR
Laat het behang 8 uur drogen in dezelfde temperatuur als deze is
behangen. Aanbevolen is een normale kamertemperatuur.
NIET HET BEHANG INLIJMEN
De lijm met een roller of borstel gelijkmatig op de muur verdelen en het
droge behang op de ingelijmde muur aanbrengen. Gebruik hiervoor de
aanbevolen lijm!
Bij banen van 46,5cm, 75 of 150cm: De lijm dient op een breedte van
iets meer dan één baan op de muur aangebracht te worden. De eerste
baan hierop loodrecht plaatsen en met een gummiroller of spatel aandrukken om eventuele luchtbellen te verwijderen. Dit herhaalt u per baan.
De banen moeten stotend behangen worden, deze zijn niet overlappend!
LET OP!
Eventuele lijmvlekken kunt u met een droge doek zacht weg deppen.
Heel belangrijk: spoel de doek vaak uit, zodat de lijm die op het doek
zit niet verder uitgeveegd wordt. Laat het behang drogen, als er dan nog
lijmvlekken aanwezig zijn dan kan u deze nogmaals wegvegen zoals
hierboven beschreven.

1 ZORG VOOR EEN SCHONE EN GLADDE
ONDERGROND.
2 ZUIGENDE ONDERGRONDEN EERST
VOORBEHANDELEN MET EEN ZUIGINGSREMMEND VOORSTRIJKMIDDEL.
3 ZORG VOOR EEN EGAAL KLEURIGE ONDERGROND.
VLIESBEHANG KAN DOORSCHIJNEN.
4 LAAT HET BEHANG EEN DAG DROGEN OP DEZELFDE
KAMERTEMPERATUUR ALS TIJDENS HET BEHANGEN.
5 GEBRUIK ALTIJD DE AANBEVOLEN LIJM. BRENG DE
LIJM AAN OP DE MUUR EN NIET OP HET BEHANG.
6 BRENG HET BEHANG AAN OP DE MUUR EN STRIJK
DIT GLAD MET EEN DOEK OF ROLLER.
7 LIJMVLEKKEN METEEN WEGDEPPEN MET EEN DROGE
DOEK.
Als u onze “Perfax” lijm heeft besteld, dan kunt u die vinden
binnenin de rol.

HOW TO PROCESS A PHOTO WALLPAPER?
BASIC PREPARATION SUBSURFACE
The Subsurface must be dry, smooth, clean and evenly water-absorbent.
On dark-colored background, the background can be reflected in the wallpaper! These color differences should first be neutralized. Definitely do not
work on top off old wallpaper! Equalize rough surfaces, holes and irregularities. If the surface is highly water-absorbent, treat it first. If the surface is
highly water-absorbent, the glue will not hold and can release, and/or shift
the wallpaper. (In case of doubt or questions, call us)

1 PROVIDE A CLEAN AND SMOOTH
UNDERGROUND

TEMPERATURE OF THE ROOM
Allow the wallpaper to dry for at least 8 hours at the same temperature as
it was processed. Recommended is a basic room temperature.

4 ALLOW THE WALLPAPER TO DRY FOR A DAY AT THE
SAME TEMPERATURE AS IT WAS PROCESSED

APPLICATION – DO NOT PUT GLUE ON THE WALLPAPER
Apply the glue with a roller or a brush onto the wall and apply the dry
wallpaper on the glued wall. Use a recommended glue for this!
With strips of 46,5 cm, 75cm or 150cm: The glue should be put on the wall
a little bit over the width of one strip. Apply the first strip perpendicular on
the wall and press with rubber rollers or spatulas to remove any airbubbles.
Repeat this for each of the strips. The strips have to be applied against each
other, they do not overlap!
WATCH OUT!
Any glue stains can be removed by dabbing with a sponge/cloth.
Very important: make sure the cloth is often rinsed out. This ensures that the
glue in the cloth does not get wiped out any further.
Let the wallpaper dry, if there is still some glue stains left after that, you can
remove these using the same method as described above.

2 IF THE SURFACE IS HIGHLY WATER-ABSORBENT,
FIRST TREAT WITH A PRIMER.
3 COLOR DIFFERENCES SHOULD FIRST BE NEUTRALIZED

5 ALWAYS USE THE RECOMMENDED GLUE. APPLY THE
GLUE TO THE WALL AND NOT ON THE WALLPAPER.
6 APPLY THE WALLPAPER TO THE WALL AND SWEEP IT
SMOOTHLY WITH A CLOTH OR ROLLER.
7 GLUE STAINS CAN BE REMOVED BY DABBING WITH
A SPONGE/CLOTH

If you ordered our “Perfax” glue, you can find it inside the roll.

