
 
 

VERWERKINSGVOORSCHIRFT Koroseal 

54” MYLAR Gelamineerde Wandbekleding 
 

PRODUCT CONTROLEREN 
Gelieve het geleverde materiaal goed te controleren op kleur, lengte en op patroon.  
Reeds aangesneden materiaal kan niet worden geretourneerd. 
 
BEREID DE WANDBEKLEDING VOOR 
Voor het optimale eindresultaat moet de wandbekleding en de binnentemperatuur ongeveer 21 graden Celsius zijn. 
Indien van toepassing, zorg ervoor dat u opeenvolgende rolnummers gebruikt. 

 

BEREID DE MUUR VOOR 
Zorg er voor dat het oppervlak schoon en glad is. Verwijder losse verfdelen en/of andere verontreinigingen. Oneffenheden 
moeten worden opgevuld en glad geschuurd. Het vochtgehalte van de wand mag niet meer dan 4% bedragen. Schimmel 
dient te worden verwijdert en de muur te worden behandeld om de verdere groei van schimmel tegen te gaan. U kunt op 
www.epa.gov  richtlijnen voor het verwijderen van schimmel vinden (Engels). 

 
*Let op: Koroseal MYLAR wandbekleding accentueert oneffenheden van de muur. Om het oppervlak goed voor te 
bereiden, raden wij aan om deze voor te strijken met Roman Decorating PRO-977 Ultraprime. 

 

Electrische veiligheid 
Houdt u tijdens het verwerken er rekening mee dat Mylar een ‘gemetalliseerde’ film is. Daarnaast dient de lijm ook als een 
geleider van elektriciteit. Let op bij het verwerken van het materiaal rondom contactdozen, lichtschakelaars of andere 
elektronische componenten. Sluit voor uw eigen veiligheid de stroom af. Zorg ervoor dat de wandbekleding niet in contact 

komt met blootliggende bedrading, stopcontactdozen of aardingsdraden. Snij de wandbekleding rondom deze gebieden 
zorgvuldig bij om er zeker van te zijn dat er geen contact is met eventuele schakelpanelen of contactdozen. 

 

Benodigd gereedschap en materiaal 
Plastic afvlakgereedschap, nadenroller, verfroller, natuurlijke spons, wit katoenen handdoek, enkelzijdige scheermesjes 
of Stanley mes, een emmer schoon water, liniaal, en een waterpas van ongeveer een meter. 

 
HOEKEN 
Koroseal MYLAR wandbekleding kan aan de binnenhoeken kreuken, dit zit in de aard van het product. We raden aan om het 

materiaal in de binnenhoek te snijden om kreukels of plooien te voorkomen. Voor de buiten hoeken is het altijd belangrijk 
om de wandbekleding minstens 15 cm om de hoek heen te verwerken. Overtollig materiaal rondom onderprofielen, deuren 

en raamkozijnen dient weg te worden gesneden met een daarvoor geschikt (Stanley) mes. Zorg voor voldoende lijm bij de 
randen en naden om krullen te voorkomen. 

 

Inlijmen van het materiaal 

Gebruik Roman Decorating PRO  880 Ultra Clear Strippable, PRO-732 Extra Strength Clay , Koroseal A-848-B of PRO-774 Clay 
Strippable of vergelijkbare lijm zoals bijv. Flexxs Adhesive Medium. Lijm ALLEEN OP VOLLE STERKTE GEBRUIKEN. De lijm NIET 
VERDUNNEN!. Breng een royale, gelijkmatige laag lijm aan over de gehele achterzijde van de wandbekleding. Voor een 
optimaal resultaat, laat de lijm vervolgens ongeveer 10 minuten drogen. Let hierbij wel op dat u geen kreukels in het 
materiaal maakt. 

Muur inlijmen. 
Gebruik Roman Decorating PRO-732 Extra Strength Clay of vergelijkbare lijm zoals bijv. Flexxs Adhesive Medium. Gebruik de 
lijm ALLEEN OP VOLLE STERKTE op de muur. De lijm NIET VERDUNNEN! Breng een royale, gelijkmatige laag lijm aan over de 
muur. Wanneer u het materiaal dubbel doorsnijdt, duw dan de losse bovenhoek terug om te voorkomen dat het materiaal 
naar beneden valt. Op het punt van dubbele snede moet u het naadgebied openen, een lichte laag kleefmiddel opnieuw  

STOP! 
U dient zorgvuldig met de Koroseal Interieurproducten MYLAR wandbekleding om te gaan. 

LET OP: Gebruik nooit een mes of metaal gereedschap om de wandbekleding of naden glad te strijken. 
Het oppervlak van de wandbekleding is zachter dan staal en u beschadigt op die manier mogelijk het 

oppervlak van de wandbekleding. 

http://www.epa.gov/


 
 
 
 

aanbrengen in de naadzone om een goede hechting te garanderen. Werk de naad zorgvuldig weer samen en volg de rest van 
deze instructies op. 

 
 

VERWERKEN VAN HET MATERIAAL 
Voordat u begint, controleer DE KLEUR EN HET PATROON van het materiaal. De manier van verwerken, bijv. storten, wordt 
aangegeven op de rol en is terug te vinden op de website www.koroseal.com. Bij twijfel STOP na 3 banen te plakken en 
neem vervolgens contact op met de binnendienst van Kobe (040-2078445). Hang de eerste strook recht op met een 
waterpas. Voor het beste resultaat, verwerkt dan het materiaal op volle breedte. Plaatst het materiaal in de volgorde zoals 
deze is gesneden. Wanneer u het materiaal niet op de juiste volgorde verwerkt, dan kan dit zorgen voor verkleuring bij de 
naden (‘Banken’). Let op dat u het materiaal niet kreukt en dat de lijm niet opdroogt bij het aanbrengen van de 
wandbekleding. Zorg voor een glad oppervlak, verwijder eventuele luchtbellen met een vochtige spons of een schone, 
vochtige, zachte doek. Om beschadigingen aan het materiaal te voorkomen, adviseren wij u om een nieuw/ scherp (Stanley) 
mes te gebruiken bij het snijden of dubbel doorsnijden van de wandbekleding. Verwijder overtollige lijm onmiddellijk van de 
wandbekleding met een natuurlijke spons en/of een schone zachte vochtige doek. 

LET OP: Probeer tijdens het verwerken te voorkomen dat er lijm op de bovenkant van het materiaal komt. Door overmatig 
gebruik van water of wrijven om lijmresten te verwijderen kan het uiterlijk van het oppervlak verkleuren of veranderen. 

SNIJ EN INSTALLEER SLECHTS DRIE (3) BANEN. Nadat de eerste drie (3) banen zijn geplaatst dienen deze beoordeeld te 
worden ter goedkeuring. Pas als u tevreden bent, dan gaat u verder. Als u niet tevreden bent dan moet u stoppen en contact 
opnemen met uw leverancier. 
HET IS CRUCIAAL DAT DE BLIJVENDE VERLICHTING VOORAF EN GEDURENDE DE INSTALLATIE VAN DE 
WANDBEKLEDING AANWEZIG IS. NIET INSTALLEREN MET TIJDELIJKE VERLICHTING.   Koroseal is niet voor aansprakelijk 
voor het eindresultaat. 

 

NADEN 
De naden van Koroseal  MYLAR wandbekleding kunnen op een van de volgende twee manieren worden verwerkt: 
De aanbevolen methode is om stroken op de muur met elkaar te overlappen en door de overlapping te snijden, waarbij u ervoor 
zorgt dat u de gipsplaat niet raakt. (DUBBEL DOORSNIJDEN). Om ervoor te zorgen dat u geen lijm op het materiaal krijgt, raden we u 
aan om de naad met take af te plakken. Overlap de stroken ongeveer 2 centimeter en snij met een beschermde liniaal het midden 
van het dubbele overlappende materiaal. Gebruik voor elke dubbele snede een nieuw mes. Verwijder de bovenste en onderste 
stroken en werk in een strakke naad met een vochtige spons of wrijf zachtjes met een polyetheen- of PVC-afvlakmes. De tweede 
methode is om het materiaal tegen elkaar aan te plaatsen (STOTEN). Hierdoor blijft het reinigen tot een minimum beperkt, wat 
vooral belangrijk is bij het werken met donkere kleuren. De beste resultaten krijgt u met een beschermde liniaal op een snijtafel. 

 
Nadat elke strook is verwerkt, verwijdert u de overtollige lijm voorzichtig uit de naden. Gebruik hiervoor een spons die u 
vochtig maakt met schoon, warm water. Maak de spons regelmatig schoon.  Droog het materiaal af met een schone, zachte 
handdoek. Lijmresten zullen de naden doen verkleuren of een dof gebied achterlaten. Lijmresten die niet onmiddellijk 
verwijderd worden van de wandbekleding zullen zeer moeilijk te verwijderen zijn en zullen altijd zichtbaar blijven. 

 

Vocht, Schimmel En Doorlatendheid 
Koroseal wandbekleding kan gebruikt worden als een dampscherm en moet NIET op wanden worden geplaatst die 
gevoelig zijn voor overmatige condensatie of vochtinfiltratie. Dit is waarschijnlijker in vochtige klimaten. 
De volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen: 

 De buitenste kant van het gebouw moet weersbestendig zijn en het HVAC-systeem moet vóór en tijdens de 
installatie draaien. 

 Het wandoppervlak dat u gaat bedekken moet vóór installatie droog zijn en vrij van sporen van eerdere 
schimmel/ meeldauwgroei. 

 We raden af dat u onze MYLAR wandbekleding micro vent. Dit omdat dit het uiterlijk van de wandbekleding 
veranderd. 

 
 

http://www.koroseal.com/

