Praktijk
W al l p ap e r

Goede voorbereiding ondergrond cruciaal

Snelle metamorfose
met naadloos behang
Steeds vaker krijgen signmakers de vraag om mee te denken
over het restylen van het interieur van een winkel, restaurant
of kantoor. De wens van bijna iedere klant is: ‘Verpletterend en
groots. Maar wel voor zo weinig mogelijk geld’. Signbedrijven
hebben natuurlijk heel wat oplossingen voor zo’n leuke
opdracht. Er zijn echter maar weinig producten die zo snel en
zo’n indrukwekkende metamorfose tot stand kunnen brengen
als naadloos behang.
Auteur: Dennis en Barbara de Haan*

 Verwijder obstakels als wandcontactdozen. Als obstakels niet verwijderd kunnen worden, zit er niks anders op dan het behang er netjes omheen te monteren.

N

iet verwonderlijk dat steeds meer signmakers naadloos behang (zoals Airtex en Walltex) in hun assortiment opnemen. Spectaculaire effecten zijn er
immers zo mee gemaakt. In no-time is een saai café omgetoverd in een ‘oerwoud’ met een enorme jungleprint aan de
wand. Een kil ziekenhuis krijgt warmte en sfeer met een rustig decor op de muren. De skyline van New York in het trapgat? De Nachtwacht op ware grootte in de vergaderruimte?
Een schilderachtige trompe l’oeil in een restaurant? Voor
architecten en designers is ontwerpen met fotobehang echt
genieten, want de mogelijkheden zijn eindeloos.
Fotobehang kan worden geproduceerd tot 5 meter bij 100
meter. In bijna alle gevallen een naadloos resultaat.
Inmeten
Omdat het vaak over enorme oppervlaktes gaat, is een
goede voorbereiding cruciaal. De wanden moeten zorgvuldig worden ingemeten. Maak een werktekening waar je de
maten inzet en waar je de positie van deuren en ramen
exact aangeeft. Dit is belangrijk voor de ontwerpfase. Het is
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Om de hoek
zonde als essentieel beeld net achter een deur valt. Een
andere tip: meet de hoogte van een wand op meerdere
punten. Hoe nieuw het pand ook is, de hoogte kan soms
wel een aantal centimeters verschillen.

Wil je om een hoek behangen? Het is natuurlijk het mooist als het behang
zonder naad over de hoek wordt gemonteerd. Houd er rekening mee dat
naadloze montage alleen mogelijk is als de hoek exact haaks is. Is de hoek
niet exact haaks dan zal het behang omhoog of naar beneden duiken. In
dat geval zal je toch een naad moeten snijden.

Ondergronden
Elke signmaker weet hoe belangrijk het is een ondergrond
goed voor te bewerken om onthechtingsklachten te voorkomen. Bij auto’s en borden houdt dit in: goed schoonmaken
en ontvetten. Bij wanden komt er wat meer bij kijken. Soms
zit er glasvezelbehang op de wand. Of het muurtje is vers
gestuukt. Of er zit latex op. Uit de praktijk is gebleken dat
een goede voorbewerking van de ondergrond echt cruciaal
is. Als dit niet goed is gedaan, kan het behang binnen enkele weken - of soms pas na een jaar - spontaan loskomen van
de muur.
Strak resultaat
Houd goed in de gaten dat alleen een strakke gladde wand
een strak resultaat kan geven. Bij de meeste soorten naadloos behang zie je glasvezelstructuur of bobbeltjes in het
stucwerk door het behang heen. Overleg met de opdrachtgever vooraf zodat hij kan beslissen of er toch eerst nog een
stukadoor door het pand moet. Egaliserend printbaar
behang, dat al enige tijd wordt aangekondigd, schijnt toleranter te zijn qua staat van de ondergrond.
Lijm
Ook zoiets, want dat zijn we als foliemonteurs niet gewend;
naadloos behang is niet zelfklevend. Dus je hebt lijm nodig.
Er zijn meerdere soorten lijm die geschikt zijn voor dit zware
behang. Welke lijm je moet aanschaffen, heeft onder andere

met de ondergrond te maken. Je lijmkeuze wordt ook
bepaald of je alleen of met iemand samen werkt. Er zijn
namelijk lijmsoorten met een langere ‘open’ tijd. De lijm
droogt langzamer, zodat je makkelijker alleen kunt werken.
Zoek een goede leverancier en vertel wat je gaat doen, dan
zorgen zij voor de juiste lijm en voorstrijk.
Aan de slag
Het is zover. De koerier komt aanrijden met een enorme,
zware rol fotobehang en grote emmers lijm. En nu? Waar
begin je met aanleggen? Hoe dik smeer je de lijm en hoeveel tegelijk kun je inlijmen? Welke gereedschappen werken
het fijnst? Tijdens de workshop ‘Naadloos behang’ leer je


G De trainer Jouke Ter Hofstede van Tecmoteam heeft jarenlange ervaring met het aanbrengen van naadloos behang.
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 dit en nog veel meer. Je ontvangt handige tips uit de praktijk en oefent de meest efficiënte aanbrengtechnieken. Je
leert hoe je rond obstakels afwerkt, hoe je monteert over
inwendige en uitwendige hoeken et cetera. Je ontvangt tips
in verband met calculeren en tarieven. En uiteraard ontvang
je de essentiële informatie over het voorbewerken van
ondergronden.
www.appcademy.nl

* Appcademy werkt met zeer ervaren trainers. Dennis de Haan
heeft circa 30 jaar ervaring in de signbranche. Hij geeft de
applicatie-, carwrap- en commerciële trainingen.

G Kleurige metamorfose van een saaie gang met geprint naadloos
behang.

G Het behang is over het algemeen van geweven stevig textiel, dat vereist een specifieke snijtechniek.
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