
 
 

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN VAN WANDBEKLEDING 

 

STOP! VOOR GEBRUIK DOORLEZEN A.U.B.  Als u vragen heeft over de juiste manier van aanbrengen 

van dit product, neem dan voordat u verdergaat contact op met uw distributeur of 

verkoopvertegenwoordiger. 

VOORBEREIDING VAN DE ROLLEN Controleer of het patroon, de kleur, het aantal en de kwaliteit van 

de geleverde rollen juist is. Sorteer de rollen op kleurnummer en op volgorde van rolnummer. 

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK De oppervlakken die bedekt zullen worden moeten schoon, 

glad, droog en gelijk van structuur zijn. Losse verf of andere wandbekleding moet worden 

verwijderd. Om maximale gladheid te verzekeren, moeten uitstekende spijkers, gaatjes, deuken 

en andere oneffenheden van het oppervlak gladgeschuurd of opgevuld worden. Op nieuwe 

muren moeten de voegen tussen gipsplaten worden opgevuld en gladgeschuurd. 

Schimmels hebben vocht nodig om te groeien waardoor het belangrijk is dat de muren goed 

worden gecontroleerd met een vochtmeter. Het vochtgehalte mag niet meer dan 4% zijn. Een 

teveel aan vocht in de muur moet voor het aanbrengen van de wandbekleding gecorrigeerd 

worden. Verwijder eventuele schimmels van de huidige muur en behandel het oppervlak om de 

toekomstige groei ervan te voorkomen. 

Koroseal wandbekleding (de “wandbekledingen”) kan op vrijwel ieder oppervlak dat goed is 

voorbereid worden aangebracht. Breng het vinyl niet aan op oppervlakken waarop met 

balpen, waskrijt of viltstift is geschreven, of op oppervlakken met olievlekken of andere vreemde 

materialen die door het vinyl zouden kunnen vlekken. Controleer of het pigment van geverfde 

oppervlakken vlekken kunnen veroorzaken. Om op het vinyl of de muur markeringen aan te 

brengen, wordt het gebruik van potloden aanbevolen, omdat potloden geen vlekken 

veroorzaken. 

Glanzende oppervlakken moeten eerst worden geschuurd om ze dof te maken of hierop moet 

een laag professionele R-35 primer worden aangebracht. 

 

Als de wandbekleding in de toekomst gestript moet kunnen worden, moet er ook een primer 

worden gebruikt. 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. Hele licht 

gekleurde en lichtgewicht wandbekleding schijnt mogelijk door vanwege de beperkte 

hoeveelheid opaciteit. Mocht dit het geval zijn, raden wij aan dat u eerst een primer gebruikt en 

daarna een sterke lijm op kleibasis. Als er na het aanbrengen van (3) stroken iets lijkt door te 

schijnen, stop dan met het werk en neem contact op met uw distributeur. 


