
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT
U BEGINT MET HET INSTALLEREN VAN UW FOTOBEHANG

Stap één: uw muurvoorbereiding

Klassieke en premium muurschilderingen
Installatie instructies E-mail info@wallsauce.com

Controleer je muurschildering
Controleer uw volledige muurschildering zorgvuldig voordat u begint met installeren. Na het uitsnijden van elk paneel 
langs de stippellijnen, leg je de panelen neer en laat je ze minstens 5 uur rusten. Als u gebreken aan het materiaal of 
de afbeelding opmerkt, stop alsjeblieft en neem meteen contact met ons op - INSTALLEER DE MUURSCHILDERING 
NIET. (Dit omvat vouwen, defecten, markeringen, paneelranden en eventuele afbeeldingsproblemen). 

Plakken
Deze muurschildering is een ‘paste the wall’ muurschildering. Gebruik alleen onze aanbevolen Solvite ‘Paste the Wall’-
pasta of een geschikte alternatieve ‘paste the wall’-pasta. Let op: elk zakje Solvite ‘Paste the Wall’-lijm van 230 g dat 
bij uw muurschildering wordt geleverd, moet voldoende dekking bieden voor maximaal 24 m2 (bijv. 8 m breed x 3 m 
hoog) of 270 ft2 (bijv. 27 ft breed x 10 ft hoog).

Andere opmerkingen
• U hoeft het overtollige niet af te knippen totdat u uw muurschildering hebt geïnstalleerd.
• Bovenaan de rol ziet u een klein diagram dat uw volledige muurschildering met paneelgeleiders laat zien.
• Wrijf niet krachtig over het muuroppervlak tijdens de installatie en overwerk de naden niet.
• We raden aan om deze muurschildering samen met twee personen te installeren om de beste resultaten te bereiken.
• De verstrekte informatie is alleen bedoeld als richtlijn. Wallsauce.com kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor kosten die worden gemaakt als gevolg van een onjuiste installatie, of na installatie van een defect product, 
die voorafgaand aan de installatie hadden kunnen worden vastgesteld.

Te installeren op een gepleisterde muur

Het voorbereiden van de muur is het belangrijkste 
onderdeel van het proces. Zorg ervoor dat de muur schoon 
en droog is zonder losse pleister of verontreinigingen. 
De muur MOET glad zijn en vrij van elke textuur. Schuur 
eventuele ruwe plekken of vul eventuele gaten. Als je 
eenmaal tevreden bent, is de muur perfect glad, vlak en 
vrij van losse pleister, je moet je muur op maat maken 
met een primer/sealer.

Te installeren op een geschilderde muur

Als je een oude geverfde muur hebt met wat losse of 
schilferige verf, raden we je aan om de schilfers weg te 
hakken en het oppervlak glad te strijken met schuurpapier. 
Gebruik plamuur en schuur terug als het nodig is om een   
gladde wand te krijgen. Als u tevreden bent dat de muur 
perfect glad, vlak en vrij van losse pleister is, moet u uw 
muur op maat maken met een primer/afdichtmiddel.

Te installeren op een behangen oppervlak

Verwijder eventueel oud papier. De muur moet helemaal 
glad zijn, anders plakt het nieuwe behang mogelijk 
niet goed. Gebruik GEEN voeringpapier onder deze 
muurschildering. Als u tevreden bent dat de muur perfect 
glad, vlak en vrij van oud papier is, moet u uw muur op 
maat maken met een primer/sealer.

Dimensioneer uw muur voordat u installeert

Het is erg belangrijk dat u uw muur op maat maakt 
met een primer/sealer voordat u uw muurschildering 
installeert. U moet de primer laten drogen volgens de 
richtlijnen van de fabrikant.

Zie volgende pagina voor ‘Stap twee: 
je muurschildering ophangen’

Belangrijke aantekeningen
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1. Aan de slag
• Het fotobehang wordt geleverd op rol en verdeeld 
in ‘panelen’. Knip voorzichtig langs de gestippelde 
snijtekens voor elk paneel en leg ze plat neer. De panelen 
zijn genummerd in de volgorde waarin ze moeten worden 
opgehangen, van links naar rechts.
• Begin links of rechts en werk vanuit een rechte loodlijn.
• Zorg ervoor dat uw muur een glad, schoon en droog 
oppervlak heeft dat vrij is van armaturen of los pleisterwerk 
of verf. Als uw oppervlak droog en absorberend is, moet u 
het mogelijk schilderen of verzegelen met een primer-sealer. 
Belangrijk - lees alstublieft ‘Belangrijke opmerkingen en 
stap één: de voorbereiding van uw muur’
• We raden u aan om de muur met water af te sponsen 
of te besproeien voordat u de panelen installeert, om er 
zeker van te zijn dat de muur perfect schoon is en klaar is 
voor uw muurschildering.

2. De eerste druppel installeren
• Laat uw panelen plat op een schone ondergrond leggen.
• Deze muurschildering vereist dat je de muur plakt en 
niet het papier.
• Gebruik een middelhoge verfroller om de pasta 
op de muur aan te brengen en slechts één druppel/
paneelgebied per keer te plakken.
• Breng het fotobehangpaneel voorzichtig aan op het 
voorbereide oppervlak en zorg ervoor dat u de lijm niet 
aan de randen uitknijpt.
• Schuif het paneel op zijn plaats zodat het voldoet 
aan uw verticale richtlijn, met de extra afloop naar de 
boven-, onder- en zijkant, over de randen lopend.
• Gebruik bij voorkeur een gladmakende borstel of een 
vochtige spons om uw paneel heel voorzichtig tegen 
de muur aan te drukken, beginnend bovenaan. Ga 
hiermee door om alle rimpels en luchtbellen voorzichtig 
glad te strijken, zonder teveel druk uit te oefenen.

3. Extra panelen
• Vergeet niet om eerst de muur te plakken, breng vervolgens 
de tweede en volgende panelen aan, zorg ervoor dat het 
patroon of de afbeelding gaandeweg overeenkomt en dat 
de juiste hoeveelheid afloop over de boven- en onderranden 
loopt. Onze panelen worden ‘rand tegen rand’ aangebracht, 
zodat elk paneel tegen het volgende op de muur aansluit. Er 
is geen overlap op de panelen.
• Schuif het paneel voorzichtig op zijn plaats wanneer u 
het omhoog duwt en pas het naar wens aan. Zorg ervoor 
dat de panelen goed aansluiten, zonder openingen 
tussen de panelen.
• Volg dezelfde procedure voor het gladmaken van het 
paneel en zorg ervoor dat dit heel voorzichtig gebeurt om 
het paneel niet te verplaatsen, als het eenmaal goed op 
zijn plaats zit.
• Ga door met het aanbrengen van alle middelste panelen 
voordat u het laatste paneel installeert. Dit moet uw 
meest linkse of uiterst rechtse paneel zijn, afhankelijk van 
aan welke kant u bent begonnen.

4. Trim bovenkant, onderkant en zijkanten
• Wanneer alle panelen zijn geïnstalleerd, knipt u 
voorzichtig de boven- en onderkant van uw panelen af, 
plus de uiterst linkse en uiterst rechtse zijden, met behulp 
van een richtliniaal. Haast u niet en zorg ervoor dat u een 
scherp mes heeft om de beste resultaten te bereiken.
• Gebruik na voltooiing een vochtige spons of doek om 
overtollige pasta te verwijderen.
• Houd er rekening mee dat; op donkerder gekleurde 
muurschilderingen, als de muurschildering volledig 
droog is, gebruik indien nodig een gekleurde pastel langs 
de naden van dit ontwerp om witte randen te voorkomen.
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Voor vragen over de installatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen +44 (0)1772 284110
of email info@wallsauce.comvoor informatie en advies.

U kunt deze instructies ook downloaden op onze website www.wallsauce.com/nl/

Vergeet niet om uw verpakking te recyclen

Stap twee: je muurschildering ophangen

Wat je nodig hebt
Solvite ‘Paste the Wall’-lijm, roller en bak, meetlint, waterpas, potlood, strijkkwast, stanleymes/snijmes, 
richtliniaal (om bij te snijden) en een vochtige doek.


