Vliesbehanglijm
ALLE SOORTEN BEHANGPAPIER EN VLIESBEHANG

VOORDELEN
- Klaar voor gebruik
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed corrigeerbaar
- Afstripbare verlijming (behang op vliesrug)

PRODUCT
Lijm met hoge kleefkracht voor de verlijming van
vliesbehang en traditioneel behangpapier. Klaar voor
gebruik
TOEPASSINGEN
- behangpapier: traditioneel, of behangpapier op vliesrug
- vinylbehangpapier: vlak, VER, zwaar en nerveus
- gevlokt papier, papierbehang met fluweel
- draad op draad, met draad beplakt papier
- gekleurd en bedrukt papier met vliesrug
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Mogelijke ondergronden
Gips, gipskartonplaten, oude ondergronden indien
zorgvuldig voorbereid, pleisterwerk, hout en houtvezelplaat
en brandwerende en waterafstotende platen (indien juist
geprimerd).
Voorbehandeling
De WTCB uitgave n° 194 “Handleiding voor de plaatsing van
soepele wandbekledingen” beschrijft de voorschriften voor
de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient
deze te respecteren want dit valt onder zijn
verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver,
blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig,
ontvet, ontstoft en normaal poreus zijn. Oude
wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel.
Nadien de ondergrond correct voorbereiden. Te
absorberende en poederachtige ondergronden
(gipskartonplaat, pleisterwerk …) instrijken met een
geschikte primer. Oude verflagen: Niet-hechtende delen
verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen en
opschuren.

Aanbrengen
Bedrukt papier en papier met vliesrug
Vóór gebruik de lijm altijd oproeren. Geen water toevoegen.
De muur gelijkmatig inlijmen met een rol met middellange
vezel of met een behangborstel over een oppervlakte die
iets groter is dan deze van de behangrol. Zorgvuldig de
hoeken en de randen van de plinten inlijmen met een
penseel. Breng de droge behangbaan rechtstreeks aan op
de ingelijmde muur. Vervolgens zorgvuldig glad strijken met
een borstel of plastieken spatel. De banden zij aan zij
aanbrengen. Na aanbreng de overtollige lijm verwijderen
met een propere vochtige spons. Bij schildering van het
behang steeds 24 uren wachten alvorens de schilderwerken
aan te vatten. Lees zorgvuldig de werkwijze, de technische
fiche en volg correct de aanbevelingen van de fabrikant
alvorens de werken aan te vatten.
Bedrukt behangpapier, vinylpapier en behang met papieren
rugzijde
Vóór gebruik de lijm altijd oproeren. Geen water toevoegen.
Inlijmen op de traditionele manier op de achterkant en laten
intrekken zoals gewoonlijk. De behangrol in portefeuille
plooien zodat de randen juist overlappen zodat een
vroegtijdige opdroging van de randen voorkomen wordt.
Zorgvuldig gladstrijken met een borstel of plastieken spatel
van boven naar beneden en van het centrum van de
behangrol naar de randen. Uitzonderlijk van boven naar
onder voor de draad op draad textiel. Overtollige lijm
onmiddellijk verwijderen met een propere vochtige spons
(behalve in geval van textielbehang). Nooit starten met
verlijming vanaf een uitstekende hoek.

REINIGEN
Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,
uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden
verwijderd.
OPSLAG EN HOUDBAARHEID
Vliesbehanglijm is houdbaar tot 12 maanden na
productiedatum, mits droog, tussen +5°C en +20°C en in
originele verpakking opgeslagen.

Technische kenmerken
Basis

dispersielijm op basis van
zetmeel

Oplosmiddel

water

Kleur

kleurloos

Densiteit

ca. 1,03

Vaste stof gehalte

ca. 14%

Vermijdt direct zonlicht tijdens opslag en transport.

Verwerkingstemperatuur

+15°C en +20°C

VEILIGHEID
Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht
en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en
het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Applicatie

roller of kwast

Verbruik

ca. 150 g/m²

Wachttijd

kant en klaar

Open tijd

ca. 25 min.

Definitieve hechting

ca. 24 u

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op
bostiksds.thewercs.com
Kleur
transparant

Verpakking
emmer 7 kg

Artikelcode
30100181

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

NL-2020/10/23

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0) 92551717

