
Magneetbehang
Welke ondergrond kan je behangen?
Groovy Magnets magneetbehang is geschikt 
voor binnenshuis. Het behang hecht op bijna 
iedere effen, vlakke ondergrond zoals op:  
glad geverfde muren en deuren, metaal, hout, 
glas, karton, papier, plastic, keukenkastjes.

Vlak & schoon
Wanneer de ondergrond waarop je gaat 
behangen nog niet helemaal egaal is, 
plamuur en schuur bobbeltjes bij. Kleine 
oneffenheden kunnen achteraf zichtbaar 
blijven doorheen het behang. Geschilderde 
muren en deuren op acrylaat basis of verf met 
een coating kan je best lichtjes opschuren.

Zorg ervoor dat je ondergrond ontvet, 
stofvrij en droog is. Ontvet met lauw water en 
schoonmaakazijn. Spoel nog even na met lauw 
water. Laat goed drogen.

Pas geverfde ondergrond
Laat een pas geverfde muur of deur minimaal 
2 weken drogen alvorens het behang te 
plaatsen.

Pleisterwerk & onbehandeld hout
Bij sterk absorberende ondergronden 
zoals pleisterwerk of onbehandeld hout, is 
voorlijmen aan te raden (zie verder). Pas 
gestuct pleisterwerk moet 100% droog zijn.

Houten paneel
Wanneer je het behang liever niet definitief 
op de muur aanbrengt, kan je ook een houten 
paneel behangen. Bevestig het paneel 
tegen de muur met hoekschroeven voor 
een stijlvol (niet permanent) alternatief. 
Denk eraan om ook de achterkant van een 
onbehandeld paneel (zoals MDF) in te lijmen 
zodat het paneel niet kromtrekt. Enkel bij 

een waterafstotende MDF (groen) hoef je de 
achterzijde niet in te lijmen.

Ondergrond voorlijmen?
Om na te gaan of voorlijmen noodzakelijk 
is, kan je met een plantensproeier wat water 
tegen het oppervlak sproeien. Wanneer 
er binnen de 3 minuten een kleurverschil 
optreedt, kan je de ondergrond best 
voorlijmen:

Methode voorlijmen:
Verdun je de lijm met wat water en strijk alvast 
1 laag van het mengsel op de ondergrond met 
een lijmroller. Wanneer het oppervlak droog 
aanvoelt (na ongeveer 15 min), begin je met het 
inlijmen voor het behangen.

Begin altijd met behangen op een vlakke, 
ontvette, stofvrije en droge ondergrond.

 Positie bepalen
Think outside the box: een strook magneetbehang 
kan je zowel horizontaal als verticaal ophangen 
afhankelijk van je ruimte en het doel waarvoor je 
het wil gebruiken!

Loodlijn tekenen op de muur
Gebruik een waterpas of schietlood om een 
verticale loodlijn te tekenen op de muur.

TIP: bij meerdere stroken donkerkleurig 
behang: schilder eerst een zwarte streep op de 
muur daar waar de twee stroken elkaar zullen 
raken -> de ondergrond zal niet zichtbaar zijn 
mochten de stroken niet helemaal perfect 
aansluiten.

De juiste lijm & hoeveelheid
Vanwege het gewicht van magneetbehang, is 
het belangrijk om de juiste lijm te gebruiken:  
Gebruik kant-en-klare wandlijm voor 
vinylbehang. Één pot van 750gr is voldoende 
om één strook magneetbehang van 102x265cm 
mee te bevestigen.

!  Gebruik geen zelf op te lossen behangplaksel 
op basis van poeder. Dit is niet geschikt voor 
magneetbehang.

Ondergrond inlijmen
• Ga na of voorlijmen gewenst is (zie: 

ondergrond voorlijmen).
• Markeer de breedte van de strook op de muur. 
• Lijm één strook per keer. 
• Breng de lijm rechtsreeks aan op de muur 

met een lijmroller. Gebruik voldoende lijm 
waar de randen van het behang zullen komen. 
Gemorst? Geen paniek. Met een vochtige 
doek en wat afwasmiddel kan je lijm nog 
verwijderen (wel onmiddellijk doen).

Behang ophangen
Vraag een helpende hand om de behangrol 
mee op zijn plaats tehouden. Je kan het 
behang bovenaan even vastkleven met een stuk 
sterke tape zodat het zeker niet verschuift. 
Begin met behangen vanaf de bovenkant 
(aangewezen) of onderkant van de muur en 
rol uit. 

Bubbels vermijden
Druk het behang stevig aan met een zachte 
aandrukroller / zachte doek om eventuele 
luchtbellen naar de rand te wrijven.

Behang bijsnijden
Snijd het behang bij met behulp van een 
(scherp!) breekmes en een stevige liniaal.

Behang in gebruik nemen
Laat het behang minstens 24 uur drogen voor je 
er magneten op hangt. 

Behang verwijderen
Door de gesloten structuur van 
magneetbehang is het niet mogelijk om het 
behang af te weken. Je kan het behang wel 
los trekken van de muur.  Begin in een hoekje 
en trek langzaam naar beneden. Eventueel 
achtergebleven stukjes textiel backing kun je 
wel afweken door de restjes te bevochtigen 
met een plantenspuit gevuld met lauw water. 
Verwijder de rest verder met een plamuurmes.

Schoonmaken
Magneetbehang is waterafstotend en kan je 
schoonmaken met een vochtige doek met 
een drupje afwasmiddel. Hardnekkige 
strepen verwijder je best met behulp van een 
wonderspons (melaminespons) met daarop 
een scheutje schoonmaakazijn + een drupje 
afwasmiddel.

Beschrijfbaar magneetbehang
Lees goed na welk schrijfmateriaal er geschikt is 
om te schrijven op jouw behangvariant. 

Overschilderbaar magneetbehang
Dit behang kan je schilderen met gelijk welke 
muurverf. De werking van het magnetisch effect 
blijft ook nog na 2 lagen verf optimaal.
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