
 

Montage instructies naadloos behang 
 

 

 

Benodigdheden: 

- Emmer Perfax lijm (te koop bij elke bouwmarkt, bijv. bij Gamma) 

- Ready&Roll voor Papier en Vinyl 

- Scherp Stanley mes 

- 1 of 2 behangspatels 

- 1 of 2 behangborstels of standaard verfrollers 

- Klein schuurpapiertje 

 

 

 

Bekijk een filmpje van de montage van naadloos behang > 

Stap 1: Zorg voor een gladde en niet-poreuze muur 

Het behang dient op een gladde ondergrond aangebracht te worden. Zit er kleine delen 

stucwerk of verfresten op de muur, verwijder deze met een schuurpapiertje. 

 

Zorg dat de muur niet poreus is, en dus vocht opneemt. Is dat wel het geval, bewerk de muur 

dan voor met voorstrijkmiddel. 

 

 

Tip: Sluit voor de montage ramen en deuren, en breng de kamer op kamertemperatuur 

voor het beste resultaat. 

Stap 2: Behanglijm op de muur aanbrengen 

Breng de behanglijm met lijmrollers, een behangborstel of met een standaard verfroller aan 

op de muur. 

 

Let op dat de lijm op alle delen van muur aanbrengt. 

 

 

https://www.gamma.nl/assortiment/zoeken/perfax-ready-roll-behangplaksel-voor-papier-en-vinyl-2-25-kg/p/B428576?q=fh_location%3D%2F%2Fcatalog01%2Fnl_NL%2F%24s%3Dperfax%2Ffh_item_type%3D%7Bproduct%7D%2Ffh_item_type%3E%7Bproduct%7D%26fh_refview%3Dsearch%26fh_lister_pos%3D1%26fh_start_index%3D0%26fh_eds%3D%25C3%259F%26fh_secondid%3Db_product_b021428576
https://www.youtube.com/watch?v=BXQZkl5etnw
https://www.youtube.com/watch?v=BXQZkl5etnw
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Stap 3: Breng het behang aan 

Het naadloze behang bestaat uit één vel. We raden aan het behang te plaatsen met 2 

personen. 

 

Begin links (of rechts, als dat in de eigen situatie beter uitkomt) in één hoek en werk van 

links naar rechts. Zorg dat je het behang eerst plaatst zoals je hem wil hebben. Let hierbij op 

dat een (mogelijke) horizon recht staat. Je kan het behang van de muur lostrekken en 

opnieuw plaatsen als je wat aanpassingen wil doen. Dit kan je meer dan één keer zonder 

gevolgen doen.  

 

 

Stap 4: Behang gladstrijken 

Zit het behang zoals jij het wil hebben, gebruik dan de behangspatel om het behang te fixeren 

en strak te maken. Werk vanuit het midden van boven naar buiten toe. 
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Stap 5: Randen afsnijden 

Snij met een Stanley mes de randen van het fotobehang in hoeken af. Dit kan met een lange 

liniaal of langs een stevige waterpas. In de hoeken of langs plinten kan je dit, afhankelijk van 

de muur, zonder liniaal of waterpas snijden. 

 


