
6304566 - BISON BEHANGPLAKSEL EXTRA ZWAAR & SPECIAAL BEHANG PAK 200 G NL/FR

BEHANGPLAKSEL EXTRA & SPECIAL
BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN HOOGWAARDIG CELLULOSE EN KUNSTHARS

PRODUCTOMSCHRIJVING
Behangplaksel op basis van hoogwaardig cellulose en
kunsthars.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten zwaar,
extra zwaar en speciaal behang, zoals rauhfaser, (zwaar)
duplex, vlakvinyl, structuurvinyl, acryl, afstripbaar, afwasbaar,
juteweefsel, opgeschuimd, reliëf, textiel en fotobehang.

EIGENSCHAPPEN
· Klontert niet 
· Vlekt niet 
· Direct op de muur aan te brengen 
· Strijkt makkelijk uit 
· Goed corrigeerbaar 
· Super sterk 
· Binnen 10 minuten klaar voor gebruik 
· Luchtdicht verpakt 
· Blijvend vers plaksel 
· pH-neutraal 
· Vochtbestendig

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Niet verwerken bij een temperatuur
beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan
70%.
Eisen oppervlakken:    Voor een optimaal resultaat moet de
ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en
vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken:  Verwijder oude behangresten met
een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten,
vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een
muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken
met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan.
Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund
behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen.
Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst
grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.
Gereedschap:  Behangkwast, emmer, roerstok, behangtafel.
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water
strooien tot een klontvrij plaksel ontstaat. Laat het plaksel rusten
en roer het na 10 minuten nogmaals krachtig om. Het plaksel is
nu klaar voor gebruik.
• Smeer met een vachtroller, borstel of kwast de behangbanen,
en zeker de randen, goed en gelijkmatig in. Vouw de banen
dubbel en laat ze inweken volgens de instructies van de
behangfabrikant. Vinylbehang na het dubbelvouwen oprollen
om uitdroging van de randen te voorkomen. Plak een baan
tegen de muur en strijk deze glad met een kunststof spatel of
borstel. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van
boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed
aangedrukt worden.Mengverhouding:
• Voorlijmen:8 Liter water / 70m2
• Zwaar, speciaal, droog afstripbaar, afwasbaar en rauhfaser
behang: 4 Liter water / 4-5 rollen / 20-25m2
• Extra zwaar,vinyl en juteweefsel behang: 3 liter water / 3
rollen / 15m2Water temperatuur 5 - 10°C
Vlekken/resten:  Natte lijmvlekken direct met een schone, droge
doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het
behang zijn later deppend te verwijderen met een schone,
vochtige doek.
Tips:  Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits
goed afgesloten bewaard.
Aandachtspunten:  Behang altijd volgens de verwerkingsinstructies
van de behangfabrikant.

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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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Methylcellulose en copolymeer

Kleur: Wit

Verdunnen: Voorbereiden of mengen met
water.

Vochtbestendigheid: Goed

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Behangplaksel fysiologisch veilig.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije
plaats.
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