MAGNEETBEHANG
OPHANGINSTRUCTIES

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

GEBRUIK & ONDERHOUD

STAP 1 // VOORBEREIDING
Belangrijk is om op een zo egaal mogelijk oppervlak
te behangen. Kleine oneffenheden kunnen achteraf
zichtbaar blijven doorheen het behang. Plamuur en
schuur eventuele bobbeltjes bij. Zorg ervoor dat de
ondergrond ontvet, stofvrij en droog is.

GESCHILDERDE MUUR / DEUR
Geschilderde muren of deuren zijn
net zo geschikt als ondergrond voor
magneetbehang. Let wel, dat ook deze
ondergronden egaal en schoon moeten
zijn. Schuur indien nodig nog even op voor
je begint in te lijmen.

MAGNEETBEHANG - ALGEMEEN
Alle magneetbehang soorten zijn
waterafstotend.
// Schoonmaken met een vochtige
doek en een scheutje afwasmiddel.

Gebruik een waterpas of schietlood om een loodlijn
te tekenen op de muur zodat alles rechthangt.
TIP: Als je meerdere stroken donkerkleurig behang
naast elkaar aanbrengt: schilder alvorens het inlijmen
even een zwarte streep op de muur daar waar de
twee stroken elkaar zullen raken -> indien de stroken
niet mooi aansluiten, vermijd je zichtbaarheid van de
ondergrond.
STAP 2 // INLIJMEN
Vanwege het zware gewicht van het behang,
is het belangrijk om de juiste lijm* te gebruiken.
Verdeel de lijm rechtsreeks op de ondergrond met
een verfroller. Het brede oppervlak zorgt dat de lijm
gelijkmatig wordt verdeeld. Gebruik voldoende lijm
aan de randen van het behang.
Maak je niet druk mocht je wat lijm hebben
gemorst.. met een vochtige doek en afwasmiddel
kan je dit nog verwijderen (wel onmiddelijk doen).
STAP 3 // BEHANG AANBRENGEN
Vraag een helpende hand om de behangrol op zijn
plaats te houden. Begin met behangen vanaf de
bovenkant (aangewezen) of onderkant van de muur.
TIP: Je kan het behang vanboven even vastkleven met
een stuk sterke tape zodat het zeker niet verschuift.
Verticaal vs. horizontaal
Een strook magneetbehang kan zowel horizontaal
als verticaal worden aangebracht.
STAP 4 // BUBBELS
Druk het behang stevig aan met een aandrukroller
om eventuele luchtbellen te verwijderen. Gebruik
hiervoor een zachte roller om het materiaal niet te
beschadigen.
STAP 5 // AFWERKEN
Snij indien nodig het behang aan de uiteinden bij
zodat het mooi past. Doe dit met behulp van een
(scherp!) breekmes en een lineaal.

PLEISTERWERK
& ONBEHANDELD HOUT
Bij sterk absorberende ondergronden
zoals pleisterwerk of onbehandeld hout, is
voorlijmen gewenst: verdun de lijm met wat
water en strijk 1 laag van dit mengsel op de
ondergrond met een verfroller. Wanneer
dit droog aanvoelt, (na ongeveer 15 min),
vervolg met inlijmen zoals beschreven in
stap 2.
Pas gestuct pleisterwerk moet 100%
droog zijn.
HOUTEN PANEEL
Wanneer je ervoor kiest het behang niet
definitief op de muur aan te brengen,
kan je ook een houten paneel behangen.
Bevestig het paneel vervolgens tegen de
muur met hoekschroeven en je hebt een
stijlvol (niet permanent) alternatief!
In geval van onbehandelde, niet-water
afstotende materialen (zoals MDF) is
voorlijmen aangewezen (methode:
zie hierboven). Denk eraan om ook de
achterkant van het onbehandelde paneel
ook in te lijmen zodat het niet krom trekt.
Met een waterafstotend MDF (groen) heb je
geen kans op kromtrekking en hoef je niet
de achterzijde in te lijmen.
TIP: Om na te gaan of voorlijmen
noodzakelijk is, kan je met een plantensproeier
water tegen het oppervlak sproeien. Wanneer
er binnen de 3 minuten een kleurverschil
optreedt, is voorlijmen gewenst.

TIP: Hardnekkige strepen kan je verwijderen
met een wonder (melamine) spons + een
scheutje schoonmaakazijn en een drupje
afwasmiddel.
MAGNEETBEHANG - KRIJTBORD
// Beschrijfbaar met zachte bordkrijtjes
(vermijd vloeibare krijtstiften want deze
laten blijvende sporen na).
// Schoonmaken met een vochtige
doek en een scheutje afwasmiddel.
Verwijder hardnekkige strepen met
een wonder (melamine) spons en
een scheutje schoonmaakazijn +
afwasmiddel.
Bij de eerste paar keren schoonvegen, kan
het behang ietwat ‘zwart’ afgeven. Dit
verdwijnt geleidelijk aan (het behang blijft
mooi zwart).
MAGNEETBEHANG- KRIJTSTIFT
// Beschrijfbaar met krijtstiften. We
raden hiervoor de witte krijtstiften aan
van Legamaster (gebruik geen bordkrijt
want dit geeft krassen).
// Schoonmaken met de bijgeleverde
wonder (melamine) spons + een scheutje
schoonmaakazijn & afwasmiddel.
MAGNEETBEHANG - WHITEBOARD
// Beschrijfbaar met whiteboardstiften.
// Schoonmaken met een droge of
natte doek.
MAGNEETBEHANG OVERSCHILDERBAAR
// Overschilderbaar met gelijk
welke verf. Na 2 verflagen blijft het
magnetische effect nog steeds optimaal.
// Schoonmaken met een vochtige
doek.

* Omdat magneetbehang zwaarder is dan regulier behang, raden we aan om kant-en-klare wandlijm voor vinylbehang te gebruiken.
Vermijd zelf op te lossen behangplaksel op basis van poeder om bubbels geen kans te geven.
HOEVEEL LIJM HEB IK NODIG?
Één pot van 750gr kant-en-klare wandlijm is genoeg voor één strook van 102x265cm.
ONDERSTAANDE AANBEVOLEN MERKEN WANDLIJM zijn verkrijgbaar in de professionele behang-en verfwinkels of op onze website.
BE & NL: Bison of Perfax;
wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

DE: Metylan Ovalit TM;
Kleber für Textil- und Vinyltapeten

FR: Metylan Ovalit TM;
colle prête à l’emploi pour textile et vinyl

UK: Bartoline;
ready mixed wallcovering paste

USA: Roman’s Golden Harvest;
GH-34 ready-to-use paste for unpasted
wallpaper

Deze handleiding is beschikbaar op onze website in NL, FR, DE & EN // www. groovymagnets.com

