
FOTOBEHANG 
Gebruiksaanwijzing - Vlies

1 Rol de behangbanen goed uit en leg deze in de juiste volgorde. Tussen de banen 
vindt u een hulplijn zodat u de banen eenvoudig van elkaar kunt scheiden met een 
schaar. Ter verduidelijking zijn de banen bovenaan genummerd.

2 Meet de muur met een duimstok (of meetlint) en markeer hulppunten op de muur 
met een potlood. Hoe nauwkeuriger u deze markeringen plaatst, hoe beter u de 
banen correct kunt plaatsen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:  
Het fotobehang bestaat uit 1 of meerdere banen. De hoogte of breedte kan eventueel worden aangepast door te snijden met 
een scherp mesje. Het behang bevestigt u aan de muur met behanglijm, hiervoor raden we een universele behanglijm aan.  
Onderstaande instructies helpen u bij het aanbrengen van het fotobehang. Lees de instructies nauwkeurig door alvorens u 
begint met het aanbrengen.

BENODIGDE MATERIALEN:
• Fotobehang van vlies
• Gebruiksaanwijzing
• Behanglijm 
• Emmer met water
• Aandrukrol 
• Duimstok of meetlint
• Potlood
• Scherp mesje
• Schaar
• Waterpas
• Zachte spons 3 Meng de behanglijm zoals aangegeven op de verpakking en smeer de muur in met 

de behanglijm. Let op dat u later de behanglijm altijd nog dunner kunt maken, in 
eerste instantie is te dik beter dan te dun. Breng de lijm alleen aan op de muur, niet 

op het behang zelf.

4 We raden u aan met de baan helemaal links te beginnen. Bevestig deze baan aan de hand van de door u geplaatste markeringen op uw muur. Begin 
bovenaan en rol voorzichtig het behang naar beneden.

5 Meet met de waterpas na of de baan recht is aangebracht en lijn deze baan, indien nodig, opnieuw uit. Neem nu de tweede baan en breng 
deze aansluitend aan naast de eerste baan (geen overlap!). Volg met de andere banen. Eventuele overblijfselen van overtollige lijm op 
het behang kunt u verwijderen met een vochtige spons. Veeg niet met een handdoek omdat u hiermee het behang kunt beschadigen!

6 Als u alle banen op uw muur heeft aangebracht, drukt u deze 
nogmaals goed aan met een aandrukrol. Indien nodig kunt u de 
banen inkorten met een scherp mesje. Klaar! We wensen u veel 

plezier van uw fotobehang.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:
• Recent geschilderde muren dient u tenminste tien dagen te laten 

drogen alvorens u het behang aanbrengt.

• De muur dient vrij te zijn van stof, vet, latex en siliconen.

•  Breng bij voorkeur het behang aan met twee personen.

Bij vragen kunt u onze klantenservice bereiken via:

info@wall-art.nl     |     www.wall-art.nl

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het proces van aanbrengen. Het aanbrengen geschiedt op eigen risico en wij sluiten alle  
aansprakelijkheid en schadeclaims die voortvloeien uit het gebruik van deze gebruiksaanwijzing uit. Wees voorzichtig en let op uw eigen veiligheid.


