
 
 

Lees deze behanginstructie in zijn geheel goed door vóórdat u begint met behangen. 

 

Behang Instructies: 

 Let op fotobehang opplakken is een precies karweitje, indien u vragen 
heeft of als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op, zodat 

wij u een extra toelichting kunnen geven voordat u start met behangen. 
 Pas voor het behangen de delen over elkaar, zodat u weet hoe het behang 

over elkaar heen valt, ongeveer 0,5 cm overlapping bij iedere aansluiting 
en alle delen zijn gelijk van grote. 

 De muur voorbereiden bij behangen is een essentieel onderdeel van het op 

juiste wijze aanbrengen van het behang. 
 Zorg ervoor dat de muur waarop u het behang plakt, schoon, droog, vlak, 

hard en enigszins poreus is. 
 Gebruik een waterpas, liniaal en potlood. Markeer op de muur de plek 

waar u het behang wilt plaatsen, in ieder geval het midden van het 

behang, door een kruis op de muur te tekenen. 
 Maak de behanglijm. Voeg de lijm langzaam aan het water toe, niet in een 

keer het hele zakje toevoegen dit zorgt voor klonten in de lijm. Laat de 
lijm 20 minuten staan en roer het daarna nog een keer goed.  

 Breng de lijm met een behangkwast gelijkmatig aan op eerst een deel van 

het behang, dus NIET op de muur, laat het behangdeel tien minuten 
intrekken, het papier zet uit. Plak het deel op de juiste plaats. Lijm 

vervolgens het volgende deel in, laat de lijm precies even lang intrekken 
als bij het eerste deel, anders is de kans groot dat het niet past. Herhaal 
deze stappen evenveel malen als dat u behangdelen heeft. 

 Hang het eerste deel op zijn plaats en veeg voorzichtig vanuit het centrum 
naar de rand en van boven naar beneden met een vochtige spons. Niet te 

hard wrijven anders rekt het behang te veel op. Kleinere luchtbubbels 
verdwijnen volledig wanneer het behang geheel opgedroogd is. 

 Plak nu het volgende deel op en let hierbij op de overlapping van het 

behang (ongeveer 5 mm).  Dit herhaalt u bij ieder deel van het 
fotobehang. 

 Eventueel kunt u overtollig behang wegsnijden met een liniaal en een 
scherp mes. Indien nodig kunt u voorzichtig met een vochtige spons het 

teveel aan behanglijm weghalen. 

 

Mochten er eventueel toch nog vragen zijn, bel dan gerust naar onze klantenservice, 

maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.30 uur. 
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