
 
 

 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET OPHANGEN VAN FOTOBEHANG 

Tools 

1) Lijm 

2) Kwast 

3) Roller 

4) Emmer 

5) Schaar of mes 

6) Waterpas 

7) Potlood, liniaal, maatbeker 

Voorbereiding van oppervlakte 

Schuur alle grove oppervlakken en vul eventuele gaten op. De oppervlakte van het fotobehang moet 

glad en vetvrij zijn. We raden het af om fotobehang aan gipsmuren te hangen. Als de oppervlakte 

poreus is, breng dan eerst een basislaag aan. Dit voorkomt dat het fotobehang de lijm absorbeert, 

waardoor deze mogelijk niet goed hecht. Als de muur waar u het fotobehang aan ophangt geverfd is, 

zorg dan dat deze schoon is, en gebruik schuurpapier voor een betere hechting van de lijm.  

Voorbereiding van het ophangen van een wandplaat 

Voordat u het fotobehang ophangt, check of de panelen geen defecten of beschadiging hebben, 

of ze in de goede grootte en kleuren zijn, en of ze in elkaar passen. De instructies voor het voorbereiden 

van de lijm staan op de gebruikershandleiding van de fabrikant. Fotobehang kan een witte 

beschermingsrand hebben. Zorg ervoor dat u de witte rand afsnijdt voordat u het fotobehang ophangt.  

Ophangen 

Gebruik een waterpas om voorbeeld lijnen te tekenen. Neem de achterkant (niet-geprint deel) 

van de panelen. Bedenk de hele oppervlakte gelijkmatig met een kwast of een roller en wacht maximaal 

drie minuten tot het materiaal is opgenomen. Opgelet! Zorg dat u elk paneel voor precies dezelfde 

tijd in het materiaal drenkt. Zorg dat u de randen niet buigt. Het is essentieel dat het eerste paneel 

recht hangt. Zorg er daarna voor dat u het fotobehang vanuit het midden gelijkmatig aanbrengt tot 

aan de randen. Vouwen of kleine belletjes zullen verdwijnen nadat het fotobehang droog is. Breng 

de panelen aan met en overlap van 2 tot 3 millimeter. Het is belangrijk dat u deze manier 

van aanbrengen volgt, anders komen er oneffenheden tussen de panelen. De kamertemperatuur mag 

niet hoger zijn dan 20°C. 
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Verwijderen van het fotobehang 

Als u het fotobehang wilt verwijderen, gebruik dan gereedschap voor het verwijderen van behang. 

Maak het behang vochtig met een kwast of een spons. Verwijder het fotobehang na 15 minuten 

met een spatel, van boven naar beneden.  

 


