
Kwalitatieve universele gebruiksklare Vliesbehanglijm.

TOEPASSING:
Kant-en-klare lijm op waterbasis voor het eenvoudig behangen van muurbekledingen op een vlies- of textieldrager op 
licht absorberende ondergronden. 

EIGENSCHAPPEN: 
Klaar voor gebruik. Spatvrij. Rolt/strijkt vlot en egaal uit. Goede viscositeit, transparant. Laat geen vlekken na. Goed 
corrigeerbaar door lange open tijd. Hoge kleefkracht. Bruikbaar voor verschillende behangtypes. Goede naad- en kant-
verlijming. Geurloos. Niet ontvlambaar. Niet toxisch. Op waterbasis. Solventvrij. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten ver-
pakking, vorstvrij bewaren.  

Verbruik: 1 kg = 6-7 m² 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Volg steeds de instructies van de leverancier bij het plaatsen van de muurbekleding. Materiaal- , omgevings- en 
lijmtemperatuur moeten gelijk zijn, idealiter tussen de 17°C en 22°C. De ondergrond dient vlak, glad, ontvet, schoon en 
droog, niet onderhevig aan vochtproblemen en licht absorberend te zijn. Vul mogelijke gaten en scheuren op met een 
vulmiddel en schuur oneffenheden bij tot een volledig egale vlakke ondergrond. Het is aangeraden de ondergrond 
voor te behandelen met een acryl primer, zeker bij sterk absorberende ondergronden of pleisterwerk.

Volg nauwkeurig de volgende stappen: 

OPGELET! Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10°C. Verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren. Buiten bereik 
van kinderen houden. Niet mengen met andere chemische producten. 

Bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, Methy-

lisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

www.topwall.be
MASUREEL – Kantstraat 1 – 8531 Hulste – België – +32 56 730 750 – info@masureel.com – www.topwall.be

01 − De banen op de gewenste lengte (incl. wat overschot) snijden en met de tekening naar binnen 

oprollen. Houd hierbij rekening met de rapporthoogte en het al dan niet storten van de muurbekleding. 

Raadpleeg hiervoor steeds het etiket van uw muurbekleding.  

02 − De lijm goed oproeren.  

03 − Met een rol of borstel, de lijm gelijkmatig aanbrengen op de muur.  

04 − De muurbekleding op de lijm plaatsen en aandrukken met een behangspatel of gummirol. 

Verwijder ondertussen mogelijke luchtbellen.

05 − Lijmvlekken en overtollige lijm aan naden onmiddellijk voorzichtig verwijderen met een licht 

vochtige doek. NIET WRIJVEN 

06 − Het overtollige behang boven en onder verwijderen met behulp van een mes.

07 − Laat rustig drogen. De droogtijd hangt af van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. 

Vermijd te hevige en plotse hitte. 

08 − Gereedschap na gebruik onmiddelijk reinigen met water en verpakking goed sluiten.


