Naadloos fotobehang
Opmeten muur:
Zorg ervoor dat je de juiste formaten besteld en bestel je behang altijd 5cm rondom groter.
Bijvoorbeeld: de wand is 230 x 500cm, bestel je doek dan op het formaat van 235 x 505cm.
Afbeelding uitzoeken:
Nadat je het formaat hebt opgemeten zorg je ervoor dat je afbeelding voldoet aan onze aanleverspecificaties. Komt de verhouding van de afbeelding overeen met de afmeting van de wand?
Is de afbeelding groot genoeg, en blijft de resolutie mooi? Op internet is het lastig om mooie
grote afbeeldingen te vinden. Je hebt wel speciale sites waar je mooie grote afbeeldingen kan kopen.
Kijk eens op sites zoals https://www.shutterstock.com/nl, je moet wel betalen voor de afbeelding
maar dan krijg je ook kwaliteit en je wilt tenslotte een mooie print aan de wand.
Bestellen:
Ga naar de pagina https://depostergigant.nl/nl/interieur/naadloos-fotobehang/
Als je op deze pagina bent selecteer je het gewenste materiaal.
Je hebt de keuze uit: Walltex, Airtex en Sanotex
Selecteer het gewenste materiaal en voer de afmeting in.
Tip:
Gebruik alleen de behanglijm die wij aanbieden op de site en geen andere merken.
Je kan gelijk ook via de site behanglijm meebestellen.
Ga naar https://depostergigant.nl/nl/interieur/behanglijm/
Klik op de informatie button om te kijken welk type behang lijm je nodig hebt. Ook kan je zien hoeveel liter
je ongeveer nodig hebt. Bereken de totale oppervlakte en deel dit door het verbruik zoals aangegeven op de site.

Plakken Naadloos fotobehang
Controleer:
Controleer voor het opplakken goed je fotobehang. Wij controleren het fotobehang altijd heel uitgebreid,
mocht er toch iets mis zijn neem dan direct contact met ons op.
Voorbereiding:
Zorg dat de muur glad, vetvrij, droog en schoon is. Verwijder eventuele oude lijmresten.
Als de wand poreus is dien je deze eerst te behandelen met een voorstrijkmiddel.
De volgende gereedschappen heb je nodig:
-Vachtroller en /of blokkwast
-Afbreekmes
-Rakel
-Schone (goedkope) handdoek
-Emmer (schoon) water
Montage:
1 Rol het behang zo op dat je de print later van links naar rechts af kunt rollen op de wand.

2 Breng de lijm gelijkmatig op de muur aan en dus niet op het behang! Zorg dat de randen lekker dik
zijn ingesmeerd. Breng met een roller of kwast het lijm aan en controleer of de wand goed is ingesmeerd.

3 Zet het behang links bovenin aan op de wand en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde.
4 Als de print goed is geplaatst kan je deze met een spatel aanduwen. Werk hierbij van boven en het
midden naar buiten toe. Wrijf eventuele lijm of luchtbellen direct weg met een spatel. Zolang het lijm nog
nat is, kan je het behang nog verschuiven of loshalen. Je kan ook nog een gedeelte loshalen en wat extra
lijm toevoegen aan de wand.

Monteer de wand altijd met 2 personen, 1 persoon brengt het behang aan de muur aan en de ander houdt de
rol vast.
5 Snijd nu de randen en andere overtollige materiaal weg en duw de randen nog eens extra aan met een spatel.
6 Verwijder lijmresten op de print met schoon water en droog het oppervlak na.

