
Met deze Bibelotte werkbeschri jv ing heb j i j  b innen no-t ime je wand strak behan-
gen,  zonder bubbels !  Doordat de banen voorgedrukt z i jn ,  hoef je  niet  te puzzelen 
met patroontjes de banen sluiten precies op elkaar aan.  Voorkom kleur verschi l  en 
bestel  in een keer de ju iste hoeveelheid.  Wil  je  hierover advies of  heb je vragen:  
mai l  ons gerust .   

Wat heb je nodig:  
-  Behangl i jm (bi jv.  Per fax Ready&Rol l )
-  Behang borstel  of  blokkwast
- Behangspatel
-  Emmer met warm water en zachte vezeldoek
- Scherp (Stanley)mes
- Grote schaar

Ti jd voor de voorbereiding.  Hoe strakker je  wand,  hoe mooier  resultaat .  Zorg dus 
voor een gladde,  strakke en droge ondergrond en vul  eventuele gaten met muur-
vul ler.  Schuur daarna de muur vul ler  goed glad.  Behang nooit  over ander behang 
heen en ver wi jder eventuele restanten.  Behandel  een zuigende wand eerst  met een 
voorstr i jkmiddel .
 

  Ver f  je  wand eerst  wit  zodat v lekken of  andere oneffenheden niet  
  door het behang zichtbaar z i jn .  Behang je over glasvezel?  Ook dan 
  raden we je aan om eerst  een laag latex aan te brengen.  Hiermee 
  voorkom je dat je  later  het glasvezel  kapot trekt .
 

Stap 1:  Knip de banen van de rol  en leg deze in de ju iste volgorde klaar.  Houd 
hierbi j  goed in de gaten wat de onder- en bovenkant is  en rol  de banen zo op dat 
je  de bovenkant als  eerste in handen hebt .  Je begint  met baan 1 en werkt a lt i jd van 
l inks naar rechts.  

Stap 2:  Smeer een deel  van ongeveer 50-60 cm breed van de muur in met behan-
gl i jm.  Het makkel i jkst  doe je dit  met een blokkwast of  een zachte ver frol ler.  Zorg 
er voor dat hoeken en randen goed voorzien zi jn van l i jm.  Plak de eerste baan van 
boven naar beneden op de wand.  Zit  de baan goed op de wand,  druk deze dan glad 
met de behangspatel ,  het  teveel  aan l i jm schuif  je  op deze manier naar de zi jkant-
en weg.  Sni jd het over tol l ig papier  weg aan de boven- en onderkant .  

Stap 3:  Herhaal  stap 2 tot  a l le  banen op de wand zit ten.  Plak de banen zo strak 
mogel i jk  tegen elkaar aan zodat het patroon doorloopt .  

Stap 4:  Laat het behang goed drogen en neem eventuele l i jmresten voorzicht ig af  
met een vochtige,  zachte doek .  
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