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voorbereiden van de wandbekleding
Onderzoek de wandbekleding om u ervan te verzekeren dat het patroon, de kleur, de
hoeveelheid en de kwaliteit zijn wat u besteld hebt. Scheid artikelen op productienummer en orden ze op volgorde van rolnummer, te beginnen met het hoogste.
Rol het materiaal, ongeveer een uur vóór verwerking, in tegengestelde richting op
voordat u dit installeert. Door het omgekeerde oprollen verwijdert u het krulgeheugen in
de wandbekleding. Rol het materiaal weer in de oorspronkelijke vorm voordat u tot
installatie overgaat.
voorbereiden van de ondergrond
 Ondergrond moet vlak, vast, blijvend droog, vet-, stofvrij en, afhankelijk van het te
plakken materiaal, egaal van kleur zijn.
 Ballpoint, olie, stiften, vetkrijtstrepen e.d. verwijderen en/of isoleren.
 Oud papier verwijderen. Geen grondpapier plakken.
 Normaal zuigende ondergronden zoals o.a. pleister/schuurwerk wanden
voorstrijken met Vescom primer/sealer in de verhouding 1 deel primer op 3 delen
water. Deze ± 5 uur onder gunstige omstandigheden laten drogen.
 Sterk zuigende ondergronden zoals o.a. gips, beton, gasbeton, gipskarton en
pleisterwanden voorstrijken met de onverdunde Vescom primer/sealer. Deze ± 5
uur onder gunstige omstandigheden laten drogen.
 Geschilderde wanden afwassen met een oplossing van water en een
milieuvriendelijk ontvettingsmiddel. Hierna openschuren (= poreus maken).
 Zanderige-, poederende-, niet vaste ondergronden fixeren.
 Dunne lagen pleisterwerk impregneren.
 Schroef- en/of spijkerkoppen, indien nodig, isoleren en vullen met een goed
hechtend en niet poederend vulmiddel.
 Onbehandeld metaal dient vooraf voorbehandeld te worden.
 De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10°C zijn. Het bouwvocht
gehalte van de ondergrond mag maximaal 6% zijn.
algemeen
 Het verdient aanbeveling de Vescom primer/sealer met behulp van een blokkwast
of vachtroller op te brengen.
 Door gebruik te maken van een onverdunde Vescom primer/sealer zal de
wandbekleding na geruime tijd eenvoudiger te verwijderen zijn.
Wandbekleding voor presentatie doeleinden kan enigszins doorschijnend zijn. Wij
raden aan een goede kwaliteit witte acrylgrondverf te gebruiken.

verwerking wandbekleding voor presentatie doeleinden
Wij adviseren om bij het aanbrengen van wandbekleding voor presentatie doeleinden
gebruik te maken van Vescom 3000 lijm.
Gebruik een loodlijn bij verticale installatie. Gebruik een waterpas bij horizontale
installatie. Wij adviseren horizontale verwerking. Alhoewel over naden kan worden
heen geschreven, raden wij aan deze buiten de primaire schrijf- en weergavegebieden
te houden.
Zorg ervoor dat u elke tweede baan omdraait, ongeacht het een verticale of
horizontale verwerkingsmethode betreft. Zorg ervoor dat de banen een paar
centimeters langer zijn dan nodig is, om ruimte te laten voor bijsnijden bij muren,
plafonds en plinten.
Als er enige vertraging optreedt bij het verwerken, moet men een nieuwe laag lijm
aanbrengen.
Gebruik een spatel (gewikkeld in een schone, droge doek) om lucht en blazen weg te
vegen achter de wandbekleding voor presentatie doeleinden. Strijk het materiaal glad
vanuit het midden en in de richting van de buitenranden. Druk niet zo hard dat er
deuken ontstaan in de wandbekleding.
Snijd het materiaal bij aan het plafond, plinten, ramen en deuren. Gebruik hiervoor een
enkelbladig snijmes (wissel regelmatig van mes).
Gebruik ongeveer 20 tot 30 minuten na het verwerken van een baan een naadroller en
rol of druk de naden zachtjes omlaag om ervoor te zorgen dat er geen deuken of
inkepingen ontstaan in de wandbekleding.
1. Probeer nooit een geplakte strook wandbekleding uit te lijnen met
een niet-geplakte strook.
2. Verticale naden moeten minstens 30 cm van de uitwendige en
inwendige hoeken liggen.
3. Rek het materiaal niet op om op de naden aan te sluiten. Schuif de
hele strook om deze goed passend te maken.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het oppervlak.
5. Installeer de wandbekleding alleen als de temperatuur in het werken opslaggebied minstens 10°C is.
6. Pas op dat u het materiaal niet buigt of vouwt terwijl u het hanteert.
7. Prik geen gaatjes om blazen onder het oppervlak te verwijderen.
8. Als de strook ongelijkmatig is aangebracht, dient u deze los te
maken en opnieuw te plaatsen.
9. Maak tijdens het dubbeldoorsnijden geen krassen in de muur.
Wees uiterst voorzichtig bij het bijsnijden van wandbekleding voor
presentatie doeleinden in de buurt van stopcontacten. Schakel de elektriciteit
uit wanneer u in de buurt van stopcontacten werkt. Snijd op dusdanige wijze rond alle
aansluitpunten voor elektriciteit dat er voldoende ruimte overblijft tussen het materiaal
en elektrische bedrading en contactdozen.
Mag-rite/Lanai-producten kunnen, als gevolg van het hierin gebruikte
ijzer, als stroomgeleiders dienen. Laat dit materiaal niet in contact komen met
blootliggende bedrading.

schoonmaken
Zorg ervoor dat overtollige lijmresten onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik hiervoor
een natuurspons of een zachte doek met een warme, milde zeepoplossing. Gebruik
geen schuurmiddelen. Spoel een en ander grondig af met water en droog het met een
schone absorberende doek. Ververs het water regelmatig.
belangrijk
Als u vragen heeft over het materiaal, of onvolkomenheden vaststelt, gelieve
onmiddellijk de leverancier hiervan op de hoogte stellen. De aanbevolen lijmen voor
wandbekleding zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in deze toepassingen. Wij
dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het uiterlijk en de prestaties van
wandbekleding die niet volgens deze instructies is aangebracht.

