
Verwerkingsvoorschrift Vliesbehang

1. Zorg voor een schone en gladde ondergrond.

2. Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met 
een zuigingsremmend voorstrijkmiddel.

3. Zorg voor een egaalkleurige ondergrond. Vliesbehang kan 
doorschijnen.

4.4. Gebruik voor het behangen van vliesbehang uitsluitend 
speciale vliesbehang lijm. Wij adviseren Perfax Roll on. 
Deze lijm brengt u royaal aan op de muur. U doet dit baan 
voor baan met een roller.

5.5. Maak aan de hand van de afmetingen van de muur een 
plan. Wij adviseren om vanuit het midden te beginnen voor 
een mooie verdeling van de afbeelding. Hou de volgorde van 
de banen aan: Part 1, part 2, part 3 enz.
 
6.6. Druk het vliesbehang nu direct in het lijmbed. Veeg met 
een behangspatel, vanuit het midden naar de zijkanten, het 
behang zonder luchtbellen tegen de wand. 

7. De overlap bij het plafond en het einde van de baan bij de 
vloer drukt u met de spatel in de hoeken en snijdt u met een 
scherp stanleymes langs een behangspatel af.

8.8. Haal overtollige lijm op het behang direct weg met een 
vochtige doek. Achtergebleven lijm kan vlekken veroorzaken.

9. U lijmt vervolgens het volgende stuk muur in en herhaalt 
stap 6 t/m 8. Let erop dat het patroon exact tegen elkaar 
aansluit. Wij raden aan om de naden na te rollen met een 
rubberen nadenroller. 

10.10. De buitenste banen meet u op en knipt deze, met ca. 5 
cm overmaat, ongeveer op maat. U plakt deze vervolgens als 
eerder omschreven. Het overtollig behang snijdt u weg met 
een scherp stanleymes.

11. Controleer nogmaals op achtergebleven lijmvlekken en 
verwijder deze, indien nodig, met een vochtige doek.

12.12. Laat het behang rustig drogen. Door te snel droging 
kunnen krimpnaadjes ontstaan.
Zorg voor een gematigde temperatuur en voorkom tocht. 
Doe de deuren en ramen dicht! De ideale temperatuur voor 
behang verwerking is 18 tot 20 graden.


