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WAND&KLAAR® BEHANGSET
DÉ COMPLETE TOOLSET VOOR IEDERE BEHANGKLUS

PRODUCTOMSCHRIJVING
Universele, kwalitatieve behangset voor het succesvol
 aanbrengen van alle soorten behang. De behangset
 bestaat uit de volgende tools: LIJMROOSTER - Kunststof
 uitrolrooster om de behanglijm egaal te verdelen over de
 behangroller. BEHANGLIJMROLLER - Universele vachtroller
 van hoge kwaliteit om de behanglijm egaal te verdelen op de
 ondergrond. Direct op de muur te gebruiken of op papieren
 behang. Geeft geen pluizen en spettert niet. BEHANGSPATEL
 - Flexibele kunststof behangspatel om het behang op de
 muur glad te strijken en eenvoudig in hoeken aan te drukken.
 Voorkomt luchtbellen achter het behang. Beschadigt het
 behang niet. • AFBREEKMES - Kwalitatief afbreekmes, met
 2 reserve messen, om het behang haarscherp af te snijden
 langs plafond, vloer, ramen en stopcontacten. INSTRUCTIEHULP
 'Behangen van A tot Z' - Handleiding voor de behangklus met
 duidelijke instructies en tips om u stap voor stap te helpen bij
 uw behangklus.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten behang. Kan
meerdere keren hergebruikt worden.

EIGENSCHAPPEN
· Alle behangbenodigdheden in één set 
· Premium kwaliteit 
· Universeel 
· Geschikt voor alle soorten behang 
· Geschikt voor meervoudig gebruik

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Zet het lijmrooster schuin in de behanglijm emmer en verdeel
de lijm egaal over de behanglijmroller. Breng de behanglijm
gelijkmatig aan op de muur (iets breder dan één baanbreedte
van het behang) of op het papieren behang (laten inwerken
volgens verwerkingsinstructie behangfabrikant). Breng
vervolgens een baan behang aan en strijk het glad met de
behangspatel. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand
en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden
goed aangedrukt worden en druk met de behangspatel het
behang goed in de hoeken. Let op dat kwetsbaar behang (zoals
reliëfbehang) niet beschadigd wordt door te hard te strijken.
Snijd het overtollige behang af met het afbreekmes. Zorg
ervoor dat het mes altijd scherp is om scheuren in het behang te
voorkomen. In het handvat van het afbreekmes zitten 2 reserve
messen. Let op: Messen zijn scherp, dus buiten bereik van
kinderen houden. Na gebruik het gereedschap goed reinigen
met water en droog bewaren.

OPSLAGCONDITIES
Na gebruik het gereedschap goed reinigen met water en droog
bewaren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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