
FOTOBEHANG 
Gebruiksaanwijzing - zelfklevend

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.

5 Trek nu langzaam de de witte draagfolie naar 
onderen weg. Druk tegelijkertijd het behang 

stukje bij beetje vast op de muur. Let op dat er 
geen luchtbellen onder het behang blijven zitten.

6 Markeer op de zojuist aangebrachte een streepje 
3 mm van de zijkant. Dit is de overlap met de vol-

gende baan. Doe dit op een aantal punten over de ge-
hele hoogte van de baan, om het positioneren van de 
volgende baan te vergemakkelijken.

2 Meet de wand op en markeer de positie van de eer-
ste baan behang met een hulplijn. Dunne potloodlij-

nen helpen bij het positioneren tijdens het aanbrengen.
3 Maak in een van de bovenhoeken een deel van de 

witte draagfolie los. Vouw de draagfolie naar ach-
teren om, zodat een deel van de plakkende kant aan de 
bovenzijde ligt.

1 Leg het zelfklevend behang en de benodigde  
hulpmiddelen klaar.

8 Druk met een verfroller of een zachte doek over het 
behang om de banen vast te drukken en om even-

tuele luchtbellen naar de zijkant weg te bewegen.

Breng nu de volgende baan aan. Gebruikt u ook 
hier weer de hulplijn. De overlap van 3 mm zorgt 
ervoor dat er geen ruimte ontstaat tussen de ver-
schillende banen.

Klaar! 
We wensen u veel plezier van het 
behang!7

Plaats de eerste baan met de plakkende zijde  
tegen de hulplijn op de muur en zorg dat u hierbij 
niet scheef gaat. Druk de baan vanaf de bovenzij-
de stevig vast op de muur.

4

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:
•   Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens u begint.

• Nieuw geverfde of gestucte muren moeten minstens tien dagen  
drogen, alvorens u het zelfklevende behang aanbrengt. 

• Het muuroppervlak dient stof-, vet-, latex- en siliconenvrij te zijn.

•  Breng het behang bij voorkeur aan met twee personen.

Het fotobehang van wall-art.nl laat zich eenvoudig en ongecompliceerd aanbrengen op uw muur. Het zelfklevende behang kunt u 
direct aanbrengen, zonder gebruik van behanglijm. Het behang en de kleurintensiteit is van sublieme kwaliteit.


