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Je Contrado behang aanbrengen
voor je begint
•
•
•
•
•

•
•
•

Zorg dat je Contrado Wandbekleding intact is en niet beschadigd is door het transport. Pak voorzichtig uit.
STANDAARD PAPIER Gebruik voor de beste resultaten
Polycell, Solvite Extra Strerk of Murabond Behanglijm, en volg
de instructies op de verpakking
GETEXTUREERD PAPIER Voor het beste resultaat gebruik je
een lijm voor op de muur.
Smeer lijm op het voorbereide gedeelte van de muur en
breng het papier aan. Geen lijmtafel nodig.
Zorg dat de ruimte waar je je Contrado wandbekleding
ophangt goed geventileerd is en tenminste 12°C (55°F). Als je
geen vertrouwen hebt in het zelf ophangen van de Contrado
wandbekleding, schakel dan een professionele behanger in.
PREMIUM PAPIER Geen behanglijm nodig. Gebruik een spray
flacon om het water op de muur te spuiten, deze kun je kopen bij je supermarkt of doe-het-zelf zaak.
Zorg dat je voldoende licht hebt - zodat je het materiaal goed
kunt bekijken terwijl je het ophangt en daarna.
Zorg dat de ruimte waar je je Contrado wandbekleding
ophangt goed geventileerd is en tenminste 12°C (55°F). Als je
geen vertrouwen hebt in het zelf ophangen van de Contrado
wandbekleding, schakel dan een professionele behanger in.

Aanbrengen op verschillende
soorten ondergrond
•

•

•

•
•

ondergrond voorbereiden
•
•
•

•
•
•
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Schrob de muur die je wil bedekken met een harde borstel,
om al het stof en los materiaal te verwijderen.
Reinig je muren met een allesreiniger om vet en vlekken te
verwijderen. Laat het goed drogen voordat je de Contrado
wandbekleding aanbrengt.
Schimmel of algen aan de oppervlakte moet je verwijderen
met een schimmelreiniger, volg de aanwijzingen op de verpakking van het product. Laat het goed drogen voordat je de
Contrado wandbekleding aanbrengt.
Gaten, barsten of oneffenheden moeten worden opgevuld
met een hoogwaardig vulmiddel, gladgemaakt en gedroogd.
Nieuwe of niet beschilderde muren moeten geseald worden
met PVA of een vergelijkbaar sealmiddel.
Onthoud dat het oppervlak goed droog moet zijn - dus als je
wat moet repareren: heb geduld! Zorg dat je muur helemaal
droog is voordat je doorgaat.
ZELFKLEVEND BEHANG: Alvorens het behang wordt aangebracht, is het belangrijk te zorgen dat het oppervlak schoon
en droog is. Reinig het oppervlak met een warme, vochtige
doek en zorg dat de ondergrond volledig droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen reinigingsproducten
meer op het oppervlak aanwezig zijn. Als je het behang
aanbrengt op een geverfde muur, wordt geadviseerd de muur
te voorzien van grondverf, om zo te voorkomen dat de verf
afbladdert.

•

•

Ongecoate Absorberende Oppervlakken:
Breng een laag Polycell, Solvite Extra Strerk, Murabond (of
andere hoogwaardige) primer aan, los 1 deel primer op in 3
delen schoon water. Laat grondig drogen.
Als je er vertrouwen in hebt dat je zelf verder kunt, zorg dan
dat alle oppervlakken droog zijn en breng èèn laag Polycell,
Murabond (of andere hoogwaardige) primer aan, meng het
volgens de gebruiksaanwijzing van het product. Laat grondig
drogen.
Breng nu de Contrado wandbekleding aan op het oppervlak
met je behanglijm, zorg ervoor dat je èèn rolbreedte tegelijk
behandelt. Hang de Contrado wandbekleding in de richting
van het ontwerp, en hang ze naast elkaar of laat ze overlappen, bijwerken indien nodig. Sommige ontwerpen moet je
ophangen vanuit het midden en vanuit daar naar de buitenste randen werken.
Niet-absorberende oppervlakken
Erg belangrijk! Als het oppervlak van cement of beton is,
of op enige andere wijze niet stabiel is moet je contact
opnemen met een professionele behanger. Alle opgevulde,
bijgewerkte of absorberende gedeelten moeten gladgemaakt
worden en geëgaliseerd in kleur en absorberendheid met
een vergelijkbare gepigmenteerde verf op oliebasis.
Breng nu de Contrado wandbekleding aan op de muur met
Solvite Extra Sterk of Murabond Behanglijm voor een geseald
oppervlak, breng de behanglijm aan op de achterzijde van de
Contrado wandbekleding. Hang de Contrado wandbekleding
in de richting van het ontwerp, en hang ze naast elkaar of laat
ze overlappen indien nodig. Als je een even aantal rollen hebt
is het handig om ze vanuit het midden op te hangen en naar
buiten te werken.
Het door jou gekozen behang moet per rol opgehangen
worden, anders wordt het rommelig. Als je behangt op ongecoat pleisterwerk moet je Polycell of Murabond Easystrip
Behanglijm gebruiken.

Je behang ophangen
•
•

•
•

Standaard

Breng de onverdunde behanglijm aan op de achterkant
van de Contrado wandbekleding met een medium-dikke
verfroller. Plak een rol (èèn lengte) per keer.
Gebruik een vochtige spons om de Contrado wandbekleding
aan te brengen op het voorbereide oppervlak met een soepele op-en-neergaande beweging. Zorg ervoor dat je de lijm
niet langs de randen perst.
Laat de Contrado wandbekleding ongeveer 15 minuten rusten voordat je de boven- en onderkant bijwerkt.
Om de Contrado wandbekleding mooi te laten aansluiten
moet je het ontwerp van boven naar beneden laten aansluiten en werken vanuit de aangesloten randen met dezelfde
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op- en-neergaande beweging met je zachte spons. Je kunt
het veilig afwerken door met een kleine rubberen roller langs
de randen te gaan. Doe wel voorzichtig met de roller, als je
het te hard doet kun je de randen beschadigen.
Veeg het oppervlak schoon met een vochtige spons om
overgebleven lijm te verwijderen.

Getextureerd Papier

Breng de lijm gelijkmatig aan op de voorbereide muur, niet
het gehele oppervlak maar alleen het gedeelte waar je de
eerste rol hangt.
Hang de onder- en bovenkant recht voordat je het behang
gladstrijkt met een behangborstel. Als de lijm nog niet droog
is kun je nog aanpassingen doen om het behang perfect te
hangen. Strijk het behang nogmaals glad om luchtbellen en
onregelmatigheden te verwijderen.
Breng nu lijm aan op het gedeelte waar je de tweede rol gaat
hangen. Begin bovenaan en breng de 2e rol in lijn met de 1e.
Voor de laatste aanpassingen en fijne details gebruik je een
kleine borstel met lijm, een zachte doek en een kleine rubberen roller. Zorg dat de kamer niet te warm wordt en open
het raam niet tijdens het drogen om te voorkomen dat er
wind waait. Een gelijkmatig droogproces wordt aangeraden.

Premium

De muren moeten geseald zijn, geverfd of met ten minste
èèn laag primer aangebracht op het oppervlak. Als het tijd is
voor wat nieuws kun je het product makkelijk in een stuk van
de muur halen
Je kunt een standaard spray flacon gebruiken
Vul de spray flacon met kraanwater
Stel de spuitmond in op de spray functie
Aanbevolen hoeveelheid water om aan te brengen is 100ml
per vierkante meter
Materiaal kan opnieuw bevestigd of rechtgehangen worden
in de eerste 10 minuten
Om de Contrado wandbekleding mooi te laten aansluiten
moet je het ontwerp van boven naar beneden laten aansluiten en werken vanuit de aangesloten randen met dezelfde
op- en-neergaande beweging met je zachte spons. Je kunt het
veilig afwerken door met een kleine rubberen roller langs de
randen te gaan. Doe wel voorzichtig met de roller, als je het te
hard doet kun je de randen beschadigen.
Veeg het oppervlak schoon met een vochtige spons om
overgebleven lijm te verwijdere
zelfklevend behang bevestigt. Als er na het aanbrengen van

Nazorg
Als het Behang vies wordt kun je het schoonvegen met een
spons en mild zeepsop. Alleen schoonmaken indien nodig,
met zo min mogelijk vocht. Niet te hard boenen, de inkt loopt
niet uit, maar je kunt wel het papier beschadigen.
Disclaimer: Als het materiaal is aangebracht op de muur
wordt aangenomen dat het product is geaccepteerd, je kunt
geen aanspraak meer maken op garantie door verschillen in
bevestiging, lijm, verzorging en de lokale omgeving (waaronder vocht, hitte, weer of schimmel). Zodra je besluit om
de muur te bedekken, kunnen we niet meer aansprakelijk
gehouden worden voor aanpassingen aan de muur die je
tegenkomt bij het voorbereiden of plakken van je product. Het
is extreem zeldzaam dat er iets ongebruikelijks gebeurd, maar
we willen je graag adviseren als er iets is wat je met ons wil
bespreken na de bevestiging.

deel met ons
Deel het met ons. We zie graag wat onze klanten doen met
onze producten! Neem een foto van het bevestigde behang
en stuur het naar info@contrado.com om een gratis 40cm x
30cm canvas print te ontvangen.
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