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INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN VOOR DRAAIBARE PATRONEN 

 

 

Voorbereiding van de rollen – Controleer of het patroon, de kleur en het aantal van de 

geleverde rollen juist is. Sorteer de rollen op kleurnummer. Installeer ze op volgorde van 

rolnummer. 

 
Voorbereiding van het oppervlak – Het oppervlak moet schoon, glad, droog en gelijk van 

structuur zijn. Verwijder losse verf en/of andere verontreinigingen. Om een goede installatie te 

verzekeren, moeten uitstekende spijkers, gaten, deuken en andere oneffenheden worden 

afgeplakt, opgevuld en gladgeschuurd. 

 

Muren moeten met een “vochtmeter” gecontroleerd worden. Het vochtgehalte mag niet meer 

dan 4% zijn. Eventuele SCHIMMELS moeten van de muren worden verwijderd en de muren 

moeten worden behandeld om toekomstige schimmelgroei te voorkomen. Ga naar de EPA-

website (www.epa.gov) voor richtlijnen over het verwijderen van schimmels. Deze richtlijnen 

MOETEN worden gevolgd. 

 

Vinyl wandbekleding kan op vrijwel elk oppervlak dat goed is voorbereid worden aangebracht. 

Breng vinyl niet aan op oppervlakken waarop met balpen, waskrijt of viltstift is geschreven, of 

waarop olievlekken of andere vreemde materialen zitten die door het vinyl zouden kunnen 

vlekken. Om op het vinyl of de muur markeringen aan te brengen, wordt het gebruik van 

potloden aanbevolen omdat deze niet doordrukken. 

 

Glanzende oppervlakken moeten worden geschuurd om ze dof te maken of er moet een laag 

ROMAN’S PRO R-35 primer op worden aangebracht. Gescheurde gipsplaat moet worden 

voorbehandeld met Roman’s PRO 990; Rx 35™ om deze af te dichten zonder dat er bobbels 

ontstaan. 

 

Als nieuwe gipsplaat in de toekomst gestript moet kunnen worden maar er geen primer is 

gespecificeerd, maak dan gebruik van een goede stripbare lijm speciaal voor wandbekleding. 

Als er wel een primer is gespecificeerd, gebruik dan een gepigmenteerde acrylprimer speciaal 

voor wandbekleding in combinatie met een goede lijm met schimmelremmer. De kleur van 

sommige gipsplaatvullers kan verschillen met de kleur van de gipsplaat zelf waardoor er een 

sterk verschil is tussen lichte en donkere delen, wat mogelijk door kan schijnen op lichter 

gekleurde wandbekleding. Het gebruik van gepigmenteerde primer geeft de wand een 

uniforme kleur en voorkomt dit. 

 

Voor advies over verschillende soorten lijm, primers en de “beste werkmethoden” – 

www.koroseal.com. 

 

Aanbrengen van wandbekleding – Controleer voordat u met het aanbrengen begint eerst de 

uniformiteit van de kleur van het patroon is en de herhaling van het ontwerp. Iedere andere 

strook van de wandbekleding moet worden omgekeerd om de uniformiteit van de kleur te 

waarborgen. Voor het beste resultaat gebruikt u de stroken alleen in de gehele breedte. Al het 

materiaal van een bepaalde kleur moet op volgorde van rolnummer worden geplaatst, waarbij 

iedere strook vanaf het hoogste nummer in aflopende volgorde van de rol wordt afgesneden. 

 

http://www.koroseal.com/
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Als de stroken niet in de juiste volgorde worden opgehangen, kan de kleur bij de naden 

afwijken. Overlappen en dubbeldoorsnijden, en het het vooraf bijsnijden van de wandbekleding 

helpen beide bij het creëren van mooie naden. Zorg dat u bij het dubbeldoorsnijden niet in de 

gipsplaat snijdt. 

 

Breng met behulp van een harde borstel, een roller of een behangplakmachine op de stoffen 

zijde van het materiaal een gelijke laag lijm aan, volgens het etiket van de fabrikant. Zodra de 

wandbekleding kleverig is, moet deze op de muur worden aangebracht. Strijk het oppervlak 

glad en verwijder luchtbellen met gebruik van een harde borstel of een plastic behangstrijker. 

Zorg er bij het aanbrengen van iedere strook voor dat u het overtollige lijm direct van de 

wandbekleding verwijdert met een natuurlijke spons en een zachte borstel die u regelmatig met 

warm water afspoelt. Droog af met een schone handdoek. Voor opgedroogde lijm gebruikt u 

een professionele vinylreiniger/behangverwijderaar. Als lijmresten niet tijdig van het oppervlak 

van de wandbekleding worden verwijderd, kunnen ze lastig te verwijderen zijn en langs de 

naden verkleuring of een doffe vlek veroorzaken.  

 

Verticale voegen mogen zich niet op minder dan 15 cm van buiten- en binnenhoeken 

bevinden. 

 

Tijdens het plaatsen van de wandbekleding moet de temperatuur in de ruimte minstens 13 °C 

zijn. Dit is ook de minimale temperatuur voor opslag van de wandbekleding. Maak bij het 

installeren permanent gebruik van bouwlampen. 

 

Als u na het aanbrengen van drie (3) stroken twijfelt over het uiterlijk, stop dan met het 

aanbrengen en neem contact op met uw distributeur. 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het uiterlijk en de functionaliteit van wandbekleding die niet 

volgens deze instructies in aangebracht. 

 

 
  
 

 

 

 

 
  


