Tips om te behangen, het geheim van mooi behang...
Jouw ideale behang… Hoe begin je er aan?

Het start met je persoonlijke smaak want de mogelijkheden zijn eindeloos. Kijk zeker eens naar de decoratieve
behangcollecties van grote merken zoals Hooked OnWalls (Arte) of Dekens, ... Maar ook naar overschilderbaar
vliesbehang of digitale wallprints. En waarom niet een leuke fotoprint? Via de website www.MrPerswall.com
creëer je helemaal zelf je behang op basis van een door jouw gekozen digitale foto. Zo geef je jouw interieur
echt een heel eigen touch.

Zelf behangen? Bereid je goed voor!

Zorg dat de muren zuiver, vlak, vast, vet- en stofvrij zijn. Verwijder eerst het vorige behang en schuur of plamuur als dat nodig is. Stof of was daarna steeds de muren af. Het is best dat je de muren volledig schildert.
Zo voorkom je dat de lijm te snel opdroogt. Ook eventuele afdrukken op het pleisterwerk zoals alcoholstift of
potloodlijnen (aantekeningen, grafiet of kindertekeningen) schijnen zo niet door.

Bezint eer ge behangt.

Kijk of alle rollen van dezelfde reeks (en zelfde badnummer) zijn.
Lees steeds de info en de symbolen op de bijsluiter.
Controleer eerst:
- of je stortend moet behangen (eff en behang)
- hoeveel verlies er is (behangpapier met tekening)
- of je de muur of het behang moet inlijmen

Vakmanschap start met goed gereedschap!
Essentieel is het juiste materiaal:
 verfrol en verfbak
om de lijm aan te brengen

Alle begin is makkelijk…

 behangspatel
(om het behang glad te strijken)

Start steeds met een loodlijn. Zo positioneer je perfect de eerste baan.
Hang dan de volgende banen mooi aansluitend tegen de rand van de
vorige baan. Veeg overtollige lijm weg met een vochtige doek.
Opgelet bij hoeken, schouwmantels, stopcontacten...
zorg dat je behang daar makkelijk aansluit naar het
einde.
Gebruik je cutter als het behang nog nat is.
OOK JIJ KAN BEHANGEN!
Begin nooit in een hoek en let goed op als je de
Kies het juiste papier en lijm,
behangbaan in de hoek aanbrengt: hoeken in
en behandel optimaal je ondergrond.
een kamer zijn zelden loodrecht.
Graag extra tips & tricks?

˜ Tip ˜

Veel succes!

VRAAG ADVIES
BIJ EEN SPECIALIST!

 lijm (bij voorkeur gebruiksklaar)
 scherpe cutter
(Tip: nat behang snijdt beter)
 goede schaar
 goede effen (behang)tafel
 propere katoenen doek
(vochtige doek is noodzakelijk)
TIP: Zorg voor voldoende overzicht en genoeg
licht. Maak de ruimte vrij. Een ervaren behanger
doet dit alleen. Ben je geen handig harry? Vraag
iemands hulp, zeker als de ruimte hoog is.

