
„Ich brauche einen Tapetenwechsel” “I need a „Ich brauche einen Tapetenwechsel” “I need a „Ich brauche einen Tapetenwechsel” “I need a „Ich brauche einen Tapetenwechsel” “I need a 
change of scenery“ «J‘ai besoin de changer de change of scenery“ «J‘ai besoin de changer de 
décor» „Ik heb een verandering van omgeving décor» „Ik heb een verandering van omgeving 
nodig“ „Muszę zmianę otoczenia“ „Potřebuju změnit nodig“ „Muszę zmianę otoczenia“ „Potřebuju změnit 
prostředí“ „Мне нужно сменить обстановку“ „Ich prostředí“ „Мне нужно сменить обстановку“ „Ich 
brauche einen Tapetenwechsel” “I need a change of brauche einen Tapetenwechsel” “I need a change of 
scenery“ «J‘ai besoin de changer de décor» „Ik heb scenery“ «J‘ai besoin de changer de décor» „Ik heb 
een verandering van omgeving nodig“ „Muszę een verandering van omgeving nodig“ „Muszę 
zmianę otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ zmianę otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ 
„Мне нужно сменить обстановку“„Ich brauche „Мне нужно сменить обстановку“„Ich brauche 
einen Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ einen Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ 
«J‘ai besoin de changer de décor» „Ik heb een «J‘ai besoin de changer de décor» „Ik heb een 
ver andering van omgeving nodig“ „Muszę zmianę ver andering van omgeving nodig“ „Muszę zmianę 
otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ „Мне нужно otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ „Мне нужно 
сменить обстановку“„Ich brauche einen сменить обстановку“„Ich brauche einen 
Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ «J‘ai Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ «J‘ai 
besoin de changer de décor» „Ik heb een besoin de changer de décor» „Ik heb een 
verandering van omgeving nodig“ „Muszę zmianę verandering van omgeving nodig“ „Muszę zmianę 
otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ „Мне нужно otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ „Мне нужно 
сменить обстановку“„Ich brauche einen сменить обстановку“„Ich brauche einen 
Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ «J‘ai Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ «J‘ai 
besoin de changer de décor» „Ik heb een besoin de changer de décor» „Ik heb een 
verandering van omgeving nodig“ „Muszę zmianę verandering van omgeving nodig“ „Muszę zmianę 
otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ „Мне нужно otoczenia“ „Potřebuju změnit prostředí“ „Мне нужно 
сменить обстановку“Ich brauche einen сменить обстановку“Ich brauche einen 
Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ «J‘ai Tapetenwechsel” “I need a change of scenery“ «J‘ai 
besoin de changer de décor»besoin de changer de décor»besoin de changer de décor»
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Gewoon weten hoe het werkt 

Niets is leuker dan zich goed te voelen in een ruimte. En met 
behang is het heel makkelĳ k om in een handomdraai uw per-
soonlĳ ke smaak uit te drukken. U hebt daarvoor gewoon een 
grote keuze aan behangmotieven, het juiste gereedschap en 
praktische tips nodig om ervoor te zorgen dat alles goed zit. Het 
zĳ n namelĳ k vaak kleinigheden, zoals bĳ voorbeeld de verkeerde 
lĳ m, een te korte weektĳ d of oude resten op de muur die een 
slechte invloed hebben op het behangresultaat. Met een paar 
eenvoudige basisregels kan dit vooraf worden voorkomen zodat 
individuele woondromen zonder moeite kunnen worden gere-
aliseerd.

Vĳ f gouden behangregels

1. Verwĳ der oud behang 

2. Let op gelĳ ke artikel- en badnummers

3.  Houd vensters en deuren gesloten, 
schakel de verwarming uit

4. Laat het behang voldoende weken

5.  Kleef behang, behang “stotend” aanbrengen = boord 
tegen boord
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Voor elke muur de passende bekleding

Inzake kleuren, patronen en vormen is het goed om veel 
keuze te hebben. Maar welk behang is inzake oppervlak, 
materiaal en druktechniek het best geschikt voor de ver-
schillende kamers en muren?

Papierbehang bestaat uit 
twee op elkaar gelamineerde 
papierlagen - vaak ook duplex 
genoemd. Alleen het boven-
ste papier is daarbĳ  bedrukt of 
gestructureerd zodat het reliëf 
ook na het behangen behou-
den blĳ ft.

Reliëfbehang bestaat uit een 
papierlaag die van een geëx-
pandeerde, meestal meer-
kleurige, driedimensionale 
kleurpastaopdruk wordt voor-
zien. Het is bĳ zonder gemak-
kelĳ k te verwerken en is ook 
geschikt voor zwaarder belas-
te muren.

Vinylbehang bestaat uit een 
met vinyl gecoat papier dat na 
het bedrukken met een hete 
wals gestructureerd wordt. 
Daardoor ontstaat een uiterst 
fraaie oppervlakteoptiek. Bo-
vendien is het ook geschikt 
voor zwaarder belaste muren 
of vochtige ruimtes.

Vliesbehang heeft een hoog-
waardig speciaal vlies als dra-
germateriaal. Het is uiterst 
makkelĳ k te verwerken want 
vlies is vormstabiel: Het rekt 
niet uit en krimpt niet. Daar-
door vervalt de inweektĳ d 
na het inlĳ men en kunnen 
de behangbanen onmiddel-
lĳ k op de ingelĳ mde muur of 
het ingelĳ md plafond worden 
gekleefd. Kleine scheuren en 
oneff enheden kunnen boven-
dien heel makkelĳ k worden 
overbrugd. En in geval het be-
hang wordt vervangen? Dan 
kan het vlies moeiteloos droog 
en in zĳ n geheel worden afge-
trokken.

Vliesbehang om te over-
schilderen (bĳ v. Wallton, Feel 
Good of PURE) is wit reliëf- of 
structuurbehang op vlies dat 
na het vastkleven van een af-
zonderlĳ ke verfl aag kan wor-
den voorzien. Ook creatieve 
schildertechnieken, bĳ v. veeg- 
of deptechnieken of een beits 
kunnen hier worden gebruikt. 



De juiste labels plaatsen

Gecertifi ceerde kwaliteit staat goed op elke muur. Daarom 
draagt rasch-behang de RAL-kwaliteitszegel, het CE- en FSC®-
teken. Bovendien zĳ n alle materialen, kleuren en productiestap-
pen aan een voortdurende kwaliteitscontrole onderworpen.

RAL-kwaliteitszegel
Met deze kwaliteitszegel is de 
verbruiker zeker dat hĳ  kwali-
tatief hoogstaande en geteste 
producten koopt. In samen-
werking met het Deutsches 
Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e.V. (Duits In-
stituut voor Kwaliteitsborging 
en Kenmerking) (RAL), het 
Duitse federale milieuagent-
schap, het Duitse Agentschap 
voor de Volksgezondheid en 
de behangproducenten wer-
den omvangrĳ ke kwaliteits-, 
gezondheids- en milieubepa-
lingen vastgelegd die voortdu-
rend door een onafhankelĳ ke 
instantie worden gecontro-
leerd. Zo gebruiken producen-
ten zoals rasch geen vulstoff en, 
zoals bĳ voorbeeld toxische, 
zware metaalhoudende pig-
menten in drukinkten of 
chloor- of aromatenhoudende 
oplosmiddelen, FCKW en vi-
nylchloridemonomeren.

CE-teken
Het CE-teken is gebaseerd op 
de richtlĳ nen van het EU-recht 
en kenmerkt veiligheidsge-
teste producten. Voor behang 
is het sinds 1. 1. 2011 verplicht 
zodat ook alle rasch-produc-
ten aan de geldende Euro-
pese richtlĳ nen voldoen, in 
overeenstemming met EN 
15102 norm. Daarin zĳ n alle 
vereisten en eigenschappen 
vastgelegd, waaraan muurbe-
kleding met betrekking tot het 
brandgedrag, de uitstoot van 
formaldehyde, gevaarlĳ ke stof-
fen, zware metalen en vinyl-
chloridemonomeer moeten 
vervullen.
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FSC®-teken
Het kwaliteitsmerk van de 
Forest Stewardship Council® 
(FSC) vindt men bĳ voorbeeld 
terug op ons behang op 
papier- of vliesdragers, 
waarbĳ  het houtaandeel 
uit milieuvriendelĳ ke en 
duurzame bosbouw stamt. 
Het certifi ceringssysteem van 
de organisatie is gestandaardi-
seerd en internationaal erkend 
zodat de gemerkte producten 
eff ectief uit verantwoord ver-
bouwde bossen stammen.
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Een overzicht van de symboolverklaring

Behangsymbolen zĳ n meer dan gewoon vormen. Hier telt de 
norm. Zo is alle rasch-behang op het etiket van symbolen voor-
zien, die op basis van norm DIN EN 235 zĳ n voorgeschreven. De 
behangsymbolen geven bĳ voorbeeld informatie over de eigen-
schappen, kwaliteit en juiste verwerking.

zonder aanzet

rechte aanzet

verspringende aanzet

waterbestendig

wasbestendig

zeer wasbestendig

schuurbestendig

zonder resten droog te verwijderen

de bovenlaag is gemakkelijk droog 

te verwijderen, de onderlaag blijft 

plakken

muur inlijmen

gestort plaatsen

voorgelijmd

voldoende lichtbestendigheid

goede lichtbestendigheid



Zodat alles vlot verloopt bij de aankoop 
van behang: hoeveel rollen?

Een normale behangrol, een zogenaamde Eurorol, is 53 cm 
breed en 10,05 m lang. Een rol is voldoende voor ca. 5 m² 
muur- of plafondoppervlak.

Muurlengte  Muurhoogte  Muurhoogte
 2 – 2,4 m 2,4 – 3,3 m

 10  m 5  rollen 7  rollen
 
12  m 6  rollen 8  rollen

 14  m 7  rollen 10  rollen

 16  m 8  rollen 11  rollen

 18  m 9  rollen 12  rollen
 
20  m 10  rollen 14  rollen
 
22  m 11  rollen 15  rollen
 
24  m 12  rollen 16  rollen
 
26  m 13  rollen 18  rollen
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Bezin eer je begint

Controle van de levering
Stemt de levering overeen met 
de bestelling en werd de be-
stelde hoeveelheid geleverd?

Bĳ  het aankopen en voor het 
verwĳ deren van de foliever-
pakking is het belangrĳ k om 
het badnummer op het etiket 
onderaan in de witte balk te 
controleren. Alle rollen, die 
voor een kamer of muur be-
doeld zĳ n, moeten uit dezelf-
de productie stammen.

Zĳ n alle zĳ den gelĳ k? 
Bĳ  de gelĳ kzĳ digheidscontro-
le worden van een ca. 1,00 m 
lang monsterstuk de beidezĳ -
den naar het midden toe ge-
vouwen met het motief naar 
boven. Gelĳ kzĳ digheid en 
kleurtoleranties zĳ n zo in de 
meeste gevallen snel te her-
kennen.

rasch-behang wordt tĳ dens de productie gecontroleerd. 
Maar uiteraard moeten ze voor het behangen door de gebruiker 
zelf nog eens worden gecontroleerd. Op basis van welke criteria 
dit moet gebeuren, wordt beschreven in instructieblad nr. 7 van 
het BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, 
http://www.farbe-bfs.de/):



Van basisuitrusting 
tot expert

In principe zĳ n een duimstok, schaar en sponsrubberrol al vol-
doende om nieuw behang aan te drukken en te fi xeren. Daar-
naast is er nog een veelvoud aan bĳ komend en nuttig gereed-
schap.

Behangtafel

Waterpas

Behangborstel

Emmer, roerhoutje

Nadenroller

Blokkwast

Sponsrubberrol

Schaar

Behangplakmachine

Driehoeklijst
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Behangtafel

Cuttermes

Duimstok 
Behanglineaal

Sponsrubberrol

Trapladder

Potlood

Behangplakmachine



De ideale basis 
voor een mooi behangontwerp

Oud behang
Voor u opnieuw behangt, 
moet het oude behang vol-
ledig worden verwĳ derd. Als 
er eerder droog verwĳ der-
baar behang aan de muren 
hing, is dat heel snel gebeurd. 
Anders smeert u het oude be-
hang gewoon met water en 
afweekmiddel in en laat u dit 
inweken - zo kan het behang 
gemakkelĳ ker worden verwĳ -
derd. Nog eenvoudiger gaat 
het met een behang-afstoom-
apparaat dat in de behangspe-
ciaalzaak kan worden gehuurd.
Gebruik bĳ  het verwĳ deren 
van behang geen afwasmid-
delen. Deze middelen zĳ n 
vetoplossend en kunnen bĳ -
voorbeeld ingedroogde keu-
kenvetten of andere agressie-
ve resten uit de ondergrond 
mee oplossen. Als de water-
houdende lĳ m dan op de 
muur wordt aangebracht, 
worden de resten naar de op-
pervlakte gebracht. Deze kun-
nen door het nieuwe behang 
dringen en het verkleuren. Op 

een doorslaande ondergrond 
is een isolerende laag nodig. 
Verdere Tips hierover vindt u 
op het BFS-instructieblad nr. 16 

“Technische richtlĳ nen voor be-
hang- en lĳ mwerken”, punt 4.1.

Oude verfl agen
Week krĳ tende oude verfl a-
gen eerst in met water en een 
afweekmiddel en was de on-
dergrond af. Na het drogen 
moet de ondergrond worden 
voorbehandeld met een voor-
strĳ kmiddel. Bĳ  dispersieverf, 
olieverf en lak moet u eerst 
controleren of de laag vast met 
de ondergrond verbonden is. 
Dat gaat het best met een stuk 
plakband dat u op de oude 
laag plakt en er vervolgens 
weer af trekt. Als u verfresten 
vindt op de plakzĳ de van het 
plakband, moet de oude laag 
verwĳ derd worden. Om oude 
lagen te reinigen en te ontvet-
ten moet u een geschikt afbĳ t-
middel gebruiken.
Daarna met helder water na-
wassen. Anders moet u de 

Opdat de muren in hun volle behangglorie kunnen stralen, 
moet de basis juist zĳ n. Dit betekent dat de ondergrond droog, 
glad, vast, schoon en bovendien stabiel en absorberend moet 
zĳ n. Daardoor verkrĳ gt men niet alleen een optimaal resultaat, 
maar gaat het behangen zelf ook makkelĳ ker.
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oude laag met een hechtmid-
del of gepigmenteerde be-
hangprimer behandelen. Bĳ 
niet absorberende oude on-
derlagen gebruikt u eventu-
eel een schildersvlies voor de 
bewerking. Ook oude en niet 
meer vaste ondergronden, 
zoals bĳvoorbeeld pleister in 
oude huizen, moeten worden 
verwĳderd. Vaste oude lagen 
kunnen gladgeschuurd wor-
den en met voorstrĳkmiddel 
of gepigmenteerd voorstrĳk-
middel worden voorbehan-
deld. Gaten en oneffenheden 
moeten voor het behangen 
met gipspleister worden weg-
gewerkt of uitgeplamuurd,

Nieuw pleisterwerk
Voor een mooi resultaat moet 
de ondergrond licht en droog 
zĳn. Gewoonlĳk is dat het ge-
val na ca. zes tot negen we-
ken. Wanneer u twĳfelt, kunt 
u een oppervlak van ca. 50 x 
50 cm met folie afplakken en 
ongeveer 24 uur afgedekt la-
ten. Wanneer zich in deze tĳd 
vocht (condenswater) achter 
de folie heeft gevormd, moet 
de ruimte verder goed geven-
tileerd en verwarmd worden 
voor u met het behangen kunt 
beginnen. Omdat nieuw pleis-

terwerk een sterk absorberen-
de ondergrond is, moet voor 
het behangen met merklĳm 
worden voorgelĳmd. Plafonds, 
muren of andere gladde be-
tonoppervlakken moeten voor 
het behangen worden behan-
deld met een grondlaag en 
dan met een voorstrĳkmiddel 
of gepigmenteerde behang-
primer worden behandeld. 

Plamuurmiddel
Bĳ muren en plafonds die over 
het gehele oppervlak met 
een plamuurmiddel zĳn be-
handeld, moet het oppervlak 
eerst worden gladgeschuurd 
en dan voorgelĳmd. Dit is 
meestal afdoende om een 
gelĳkmatige absorptie van de 
ondergrond te bereiken en 
een goede basis voor nieuw 
behang te creëren. Bovendien 
wordt bĳ deze vorm van pri-
mer de lĳmlaag bĳ het volgen-
de behang iets opgelost. Zo 
wordt de hechtkracht van de 
lĳm nog versterkt.
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De verschillende ondergronden 
op een rijtje 

Nieuwe of 
kalkcementpleister
▶  Bevochtigingsproef met water 

uitvoeren (absorptietest)
▶  Eventueel opruwen en schu-

ren om sinterlagen te verwĳ -
deren die door overmatige 
bindmiddelophoping kunnen 
ontstaan

▶  Voorbehandelen met een ge-
pigmenteerd voorstrĳ kmiddel

Gipspleister
▶  Bevochtigingsproef met water 

uitvoeren (absorptietest)
▶  Eventueel opruwen en schu-

ren om sinterlagen te verwĳ -
deren die door overmatige 
bindmiddelophoping kunnen 
ontstaan

▶  Voorbehandeling: voorlĳ men

Gipskarton
▶  Bĳ  vliesbehang voorbehande-

len met gepigmenteerde be-
hangprimer omdat de witte 
plamuurnaden zich anders 
door het gedroogde vliesbe-
hang kunnen aftekenen

▶  of primer met voorstrĳ kmid-
del (in water verdunbaar) bĳ  
vinyl-, reliëfbehang met pa-
pieren rug 

Betonoppervlakken
▶  Bevochtigingsproef met water 

uitvoeren (absorptietest)
▶  Eventueel opruwen en schu-

ren om sinterlagen te verwĳ -
deren die door overmatige 
bindmiddelophoping kunnen 
ontstaan

▶  Voorbehandeling met een 
gepigmenteerd voorstrĳ k-
middel

▶  Bĳ  te geringe absorptie even-
tueel onderbehang of reno-
vatievlies gebruiken.

Houten ondergrond
▶  Bĳ  houtmaterialen, zoals 

spaan- of MDF-platen kan het 
gebeuren dat ingredienten 
van het hout door het be-
hang schĳ nen.

▶  Eventueel is een isolatielaag 
vereist

Styropor onderbehang
▶  Zwak absorberende onder-

grond in voorbehandelde of 
onbehandelde uitvoering

▶  Voor een correcte verlĳ ming 
van het behang adviseren wĳ  
hier vooraf een voor behan-
deling met een verdunde sty-
roporlĳ m.

▶  Eventueel moet een onder-
behang of renovatievlies wor-
den opgebracht 



De helper met persoonlijke bindkracht

Voor elk behang is er de juiste lĳ m. Dat is ook nodig aange-
zien de materialen zich heel verschillend gedragen. Welke lĳ m 
de juiste is, vindt u in de bĳ sluiter die bĳ  elke behangrol wordt 
gevoegd. Hier volgt een eerste overzicht.

Voor vliesbehang:
Vliesbehanglĳ m kan recht-
streeks op de muur worden 
aangebracht. De lĳ m kan lang 
“open” op de muur blĳ ven 
zonder in te drogen. Dat is van 
bĳ zonder belang voor het be-
hangen op muren. Bovendien 
spat deze lĳ m nauwelĳ ks. Meer 
nog: bĳ  een overeenkomstige 
voorbehandeling van de on-
dergrond kan het behang later 
heel gemakkelĳ k droog op-
nieuw worden verwĳ derd.

Voor vinyl- en reliëfbehang:
Een speciale lĳ m met toe-
voeging van 20 - 30 % disper-
sielĳ m.
Het aandeel dispersielĳ m in 
deze speciale lĳ m zorgt ervoor 
dat bĳ  splĳ tbaar behang, zo-
als vinyl- of reliëfbehang, de 
onderlaag vast met de onder-
grond wordt verbonden. Ook 
de initiële hechting wordt ver-
beterd. Bĳ  stevige hechting 
kan eventueel bĳ  het later be-
hangen de onderste laag als 
onderlaag dienen.

Voor papierbehang:
Een normale of speciale lĳ m 
heeft het voordeel dat het niet 
zo erg vlekt omdat het geen 
dispersieaandelen bevat. Met 
het oog op de goede verwer-
kingseigenschappen wordt 
echter ook voor papierbehang 
de speciale lĳ m aanbevolen.

Voor renovatievlies:
Lĳ m voor nieuwe pleister-
lagen is een hoogwaardige 
lĳ m die van hechtingsverster-
kende additieven is voorzien. 
De lĳ m is gemakkelĳ k aan te 
brengen en kan optimaal wor-
den verdeeld en is omwille van 
zĳ n hoge vochtbestendigheid 
ideaal geschikt voor nieuw 
pleisterwerk. Zuivere disper-
sielĳ m kan ook worden gebruik 
als het renovatievlies bĳ  latere 
renovatiewerken stevig op de 
muur moet blĳ ven hechten en 
ook voor volgende behang-
lagen als ondergrond moet 
dienen.
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Een andere variant voor on-
dergronden met nieuw pleis-
terwerk of beton is het gebruik 
van een kant en klaar disper-
sieplamuurmiddel, bĳ voor-
beeld bĳ  de bewerking van 
meerdere malen overschilder-
de glasvezel. Hierbĳ  wordt de 
lĳ m met een getande spatel 
op de glasvezel opgebracht. 
Het renovatievlies wordt 
droog in dit lĳ mbed gelegd en 
met een behangspatel glad 
gestreken. Belangrĳ ke tip: Het 
renovatievlies moet voor het 
behangen dun voorgelĳ md 
worden. Bĳ  de “vlies op vlies”-
variant trekt een deel van de 
lĳ m namelĳ k in het renovatie-
vlies en het andere deel van 
de lĳ m in de rug van het vlies-
behang, wat kan leiden tot 
hechtingsproblemen.
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Muurbekleding op maat

Over het algemeen moet voor het uitpakken en op maat 
snĳ den worden gecontroleerd, of de behangrollen identie-
ke artikel- en badnummers hebben en of het patroon en de 
kleur gelĳ k zĳ n.

Tĳ dens het behangen komen 
vaak onverwachte kamerei-
genschappen aan het licht. 
Waar anders alles mooi gelĳ k 
en recht schĳ nt te zĳ n, ont-
breken plots hier en daar een 
paar centimeter. Daarom 
dient u de hoogte van de ka-
mer zorgvuldig uit te meten. 
Vooral bĳ  oude gebouwen 
kunnen de muren soms ver-
schillende afmetingen heb-
ben. Dan moet u nog eens 5 
- 10 cm voor het versnĳ den bĳ -
tellen en dan hebt u de juiste 
baanlengte.

Bĳ  patroonloos behang kun-
nen alle banen doorlopend 
van de rol worden gesneden. 
Bĳ  rechte patronen zĳ n alle 
banen identiek en worden de 
patronen voor het op maat 
snĳ den op elkaar gelegd. Bĳ  
verspringende patronen ver-
schuift het patroon bĳ  elke 
tweede baan om de helft van 
het patroonrapport, de baan 
daarna is dan weer identiek. 
Belangrĳ k is dat het behang 
altĳ d in één richting wordt af-
gerold.
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De gulden regel: 2/3 tot 1/3

Vlies, papier of vinyl? In alle ra-
sch-behangrollen bevindt zich 
een bĳ sluiter die precies weet, 
welke lĳ msoort voor welke be-
hangsoort het best geschikt is. 
Principieel geldt: De lĳ m moet 
goed in koud water worden 
geroerd en dan lang genoeg 
op dikte komen.

Bĳ  vlies- en structuurvliesbe-
hang kan de lĳ m gewoon ge-
lĳ kmatig op de muur worden 
aangebracht en het behang 
dan onmiddellĳ k in het lĳ m-
bed worden geplaatst. 

Bĳ  alle andere behangsoorten 
wordt de behangbaan eerst 
op de behangtafel gelĳ kmatig 
vanaf het midden ingesmeerd. 
Opdat het behang goed door-
weekt en ook makkelĳ k te 
transporteren zou zĳ n, vouwt 
u de baan in de verhouding 
2/3 : 1/3 dicht. Nu rolt u ze nog 
op en laat u telkens de lĳ m 
ca. 5 tot 10 minuten inweken. 
De inweektĳ d is heel belang-
rĳ k voor de juiste en luchtbel-
vrĳ e hechting van het behang 
op de muur. Daarom moet 
u erop letten dat alle banen 
even lang inweken.



Rollen in de goede “BANEN” leiden

Opdat bĳ  het behangen al-
les vlot zou verlopen, wordt 
de eerste baan altĳ d met een 
waterpas of schietlood uitge-
lĳ nd zodat de volgende banen 
recht verlopen. U begint altĳ d 
aan het venster en behangt 
“met het licht”.

Leg de behangbaan iets over-
lappend tegen het plafond. 
Zo kunt u eventuele hoogte-
verschillen in oude gebou-
wen compenseren. Leg de 
doorweekte baan best over 
uw uitgestrekte linkerarm en 
trekt de bovenste 2/3 om-
slag langzaam omhoog. Dan 
werkt u zich naar het onderste 
derde toe. De banen worden 
met een zachte behangborstel 
of sponsrubberrol vanuit het 
midden naar de kanten zon-
der blaasjes aangedrukt. Even-
tueel moet het naadgedeelte 
voorgelĳ md worden. 

Behang wordt “stotend” ge-
plakt zodat de randen van 
beide banen nauwkeurig aan-
sluiten. De naden die daar 
ontstaan drukt men met een 
conische of gegomde naden-
roller aan. Bĳ  structuurbehang 
mag u geen nadenroller ge-
bruiken omdat u dan de struc-
tuur plat zou drukken. Druk 
hier de naden voorzichtig aan 
met een zachte doek.

Als er vervolgens lĳ mresten 
of -vlekken zichtbaar zĳ n, dan 
verwĳ dert u deze het best on-
middellĳ k door ze met een 
vochtige spons of doek af te 
deppen - nooit wrĳ ven of ve-
gen. Wanneer de lĳ m pas veel 
later verwĳ derd wordt, kun-
nen verkleuringen of glans-
vlekken aan het behangop-
pervlak ontstaan. Terwĳ l het 
behang aan de muur droogt, 
mag u de kamer niet te veel 
verwarmen of verluchten om-
dat anders de naden kunnen 
opentrekken. Een kamertem-
peratuur van 15 tot 20 graden 
is hier optimaal.
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Hoeken, deuren, radiatoren & co.
Tips en trucs om de hoeken te behangen

Hoeken
Rond hoeken behangen hoeft 
niet moeilĳ k te zĳ n. Daarbĳ  
worden de banen nooit over 
een hoek geplakt, maar bei-
de zĳ den na elkaar. Hiervoor 
moet u het behang zo aanzet-
ten dat er aan de te behangen 
hoek een stuk van ca. 0,5 cm 
uitsteekt. Als de baan goed is 
geplaatst, kleeft u het uitste-
kend gedeelte om de hoek. 
Nu wordt de rest van de baan 
weer aan de andere muur uit-
gelĳ nd en opnieuw aangezet. 
Opdat het hoekgedeelte beter 
zou hechten, bevestigt u het 
uitstekend gedeelte met dis-
persielĳ m.

Deuren
Bĳ  deuren wordt altĳ d vanaf 
één kant begonnen en dan 
naar de andere kant heen be-
hangen - maar nooit vanaf de 
twee kanten naar het mid-
den. De behangbaan wordt 
ter hoogte van de horizonta-
le bovenkant van het deurko-
zĳ n gedeeld als het patroon 
dit toelaat. Langs de verticale 
buitenkant van het deurkozĳ n 
wordt het behang aangedrukt 
en wordt het uitstekende ge-
deelte afgesneden. Eventueel 
wordt hier een strook in het 

patroonverloop ingewerkt. Dan 
past u het uitstekend gedeelte 
boven en onder het deurkozĳ n 
aan en met behulp van een 
driehoeklĳ st afgesneden.

Raamnissen
Ook bĳ  kleine nissen hoeft 
men geen afstand te doen 
van een naadloos schoon to-
taalbeeld. Hier wordt een uit-
gelĳ nde behangbaan zodanig 
aan één kant van het raam 
aangezet dat het uitsteken-
de gedeelte “om de hoek” tot 
aan het raamkozĳ n (plus extra) 
doorloopt. Bĳ  patroonbehang 
moet u rekening houden met 
het patroonverloop. Dan snĳ dt 
u het behang ter hoogte van 
de vensterbank en de boven-
kant van het raam in zodat het 
uitstekende deel in de nis kan 
worden geklapt en op maat 
langs het raamkozĳ n en de 
vensterbank kan worden afge-
sneden. Behang daarna boven 
en onder het raam en ga aan 
de andere kant van het raam 
op dezelfde wĳ ze te werk.

Radiatoren
Voor u begint moet de radiator 
worden uitgeschakeld en volle-
dig zĳ n afgekoeld. Het volstaat 
meestal om 10 tot 20 cm ach-
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ter de radiator te behangen. Als 
de radiator in de muur is inge-
bouwd, behangt u op dezelfde 
manier als bĳ  raamnissen.

Lichtschakelaar en contact-
dozen
Voor u in de buurt van con-
tactdozen of lichtschakelaars 
komt, moet de stroom aan de 
zekeringskast uitgeschakeld zĳ n. 
Controleer dit, bĳ voorbeeld 
met een geïsoleerde schroe-
vendraaier! Eerst worden de 
omrandingen van de licht-
schakelaars en contactdozen 
verwĳ derd zodat u gemakke-
lĳ k boven de contactdozen of 
lichtschakelaars kunt behan-
gen. Bĳ  contactdozen kan men 
dan de aardecontacten onmid-
dellĳ k met de hand door het 
behang drukken. Bĳ  lichtscha-
kelaars wordt het behang eerst 
kruisgewĳ s ingeknipt. Als de 
lĳ m is gedroogd, snĳ dt u het 
behang over de schakelaar of 
contactdoos langs het metalen 
frame met een universeel mes 
weg. Tot slot worden de afdek-
plaatjes gewoon weer aange-
bracht.

Plafond
Een behangen plafond is een 
blikvanger. Het werk gaat het 

best met twee personen. Eerst 
wordt de eerste behangbaan 
uitgelĳ nd en gemarkeerd, bĳ  
voorkeur met een slaglĳ n. Dan 
maakt u het behang vanaf het 
raam met het licht mee aan 
het plafond vast. Terwĳ l een 
persoon de behangbaan aan-
zet en aandrukt, houdt de an-
dere persoon het overige, nog 
dichtgevouwen behang met 
een schone bezem omhoog.

Sierranden
Sierranden verlenen ruimtes 
structuur en leggen mooie ac-
centen. Bĳ  het behangen is het 
belangrĳ k dat men een onder-
scheid maakt tussen twee me-
thodes: bĳ  glad behang wordt 
de positie van de rand eerst 
afgetekend en op het behang 
geplakt. Breng daarom speci-
ale sierrandlĳ m aan en druk de 
sierrand op de gewenste plaats 
aan. Bĳ  sterk gestructureerd 
behang plakt u de sierrand 
best eerst onmiddellĳ k op de 
muur en brengt u daarna de 
behangbanen van boven naar 
beneden aansluitend aan. Voor 
mooi afgewerkte aansluitingen 
worden de uitstekende gedeel-
ten gewoon afgesneden met 
een driehoeklĳ st.
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Behangen makkelijk gemaakt

Rasch-vliesbehang maakt het 
leven makkelĳ ker. Het is bĳ zon-
der snel en gemakkelĳ k te ver-
werken omdat de inweektĳ den 
bĳ voorbeeld wegvallen. Vlies-
behang rekt niet uit en krimpt 
niet. Het vliesbehang kan ge-
woon met een speciale lĳ mrol 
direct op de muur of het pla-
fond gelĳ kmatig aangebracht 
worden. Dan moet de droge 
en op maat gesneden baan al-
leen nog in het lĳ mbed van de 
muur of plafond worden ge-
legd. Met afsluitingen, hoeken, 
raamnissen, etc. gaat u op de-
zelfde manier te werk als voor-
heen beschreven.

Inlĳ mapparaat bĳ  vliesbe-
hang
Vliesbehang kan ook met een 
inlĳ mapparaat worden ver-
werkt. Hier mag u steeds maar 
één baan door het apparaat 
halen.
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De toon maakt het behang

Met overschilderbaar vlies-
behang bĳ voorbeeld uit de 
 rasch-collectie “Wallton” kunt 
u heel gemakkelĳ k kleur be-
kennen. Het gaat hierbĳ  om 
een halfproduct dat op een 
heel eigen manier veredeld 
wordt met verf-, lazuur- of de-
coratietechnieken. Het schil-
deren van het gedroogde 
behang moet met een tegen 
weekmakers bestendige dis-
persie-, latex- of acrylverf ge-
beuren.

Bĳ  het aanbrengen van disper-
sieverf moet u op de volgende 
punten letten: gemorste lĳ m 
moet tĳ dens het behangen zo 
goed mogelĳ k vermeden of 
meteen volledig verwĳ derd 
worden  Als dit niet gebeurt, 
kan dit leiden tot een onregel-
matig absorptiegedrag en tot 
vlekkenvorming na het schil-
deren. Op die plaats laat de 
ingedroogde lĳ m geen verf 
meer tot het behang door-
dringen.

Het is veiliger om de verf of 
verftechniek vooraf op een 
stuk proefbehang uit te probe-
ren. Als alles aan de verwach-
tingen beantwoordt, brengt u 
de verf met een kortharige mi-
crovezelrol gelĳ kmatig “nat in 
nat” op. Wanneer de verfcon-
sistentie correct is ingesteld, 
volstaat een verfl aag meest-
al. Anders laat u de verf eerst 
drogen en schildert u een 
tweede keer.



Behangproblemen 
snel oplossen

Luchtblaasjes, vouwen of 
vlekken. Er zĳ n enkele rede-
nen waarom de chemie tus-
sen muurbekleding en onder-
grond soms niet zo goed is. 
Maar er zĳ n gelukkig ook en-
kele tips en trucs om ervoor te 
zorgen dat het behangen des-
ondanks toch lukt.

Ondergrond
Voorbereiding is A en O
De meest voorkomende oor-
zaak bĳ  behangproblemen is 
een slecht voorbereide on-
dergrond. Bĳ  luchtblaasjes of 
vouwen, krimpende naden of 
wanneer het behang niet aan 
de muur blĳ ft plakken, komen 
verschillende oorzaken in aan-
merking.

Sinterlagen
De ondergrond is in dit geval 
niet absorberend genoeg en 
met een sinterlaag bedekt. 
Sinterlagen zĳ n ophopingen 
van bindmiddelen aan het op-
pervlak die bĳ  het verdichten 
en gladmaken niet alleen op 
kalkcementpleister, maar ook 
op gipspleister kunnen ont-
staan. Deze sinterlagen hech-
ten als een fi lm op het opper-
vlak en sluiten de ondergrond 
af. U kunt een sinterlaag op 

het oppervlak bĳ  strĳ klicht 
herkennen aan de glanzende 
gedeelten. Als dit het geval 
is moet de sinterlaag mecha-
nisch verwĳ derd worden zodat 
de muur opnieuw kan worden 
behangen worden. 

Teveel lĳ m op de onder-
grond bĳ  meerdere malen 
behangen oppervlakken
Wanneer het te behangen op-
pervlak al diverse malen is be-
hangen, kunnen zich meer-
dere oude lĳ mresten op het 
oppervlak bevinden. Hier 
moet de ondergrond met 
schuurpapier geruwd worden 
en moet eventueel een regu-
lerende primer op de onder-
grond worden aangebracht 
- zoals bĳ voorbeeld een gepig-
menteerde behangprimer.

Oude onderbehanglagen
Soms bevinden deze grondla-
gen zich op de ondergrond en 
komen ze bĳ  het opnieuw be-
hangen van de muur los. Daar-
door verliest de lĳ m haar wer-
king en blĳ ft het behang niet 
plakken. Onderbehang is niet 
meer modern en ongeschikt 
voor behangwerk.
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LF-primer en behangprimer
Bĳ LF-primer gaat het om een 
kunststofdispersie die vaak als 
voorstrĳklaag wordt gebruikt. 
Wanneer de LF-primer on-
verdund wordt aangebracht, 
dicht hĳ de ondergrond voor 
het behangen te sterk af. Vaak 
voert het opbrengen met 
de plafondborstel of -rol tot 
overdekkingen van de primer. 
Daardoor kan de lĳm niet op-
timaal in de ondergrond drin-
gen. Daardoor is onvoldoende 
beginhechting gewaarborgd 
en kunnen de naden loslaten 
en kunnen zelfs blaasjes ont-
staan.

Voor het behangen moet altĳd 
een behangprimer worden 
gebruikt omdat deze in tegen-
stelling tot de LF-primer klei-
nere bestanddelen bevat die 
dieper in de ondergrond drin-
gen. Men noemt dit capillaire 
werking. De behangprimer ligt 
niet op de ondergrond en sluit 
deze niet af, maar houdt de 
ondergrond absorberend - de 
voorwaarde voor een goed 
behangresultaat.

Dispersieverf
Dispersieverf is extreem was-
bestendig en sluit de onder-

grond te sterk af. Als de muur 
daarmee is voorbehandeld, 
kan de opgebrachte lĳm niet 
optimaal in de ondergrond 
dringen en zo niet voldoende 
beginhechting ontwikkelen. 
Zelfs bĳ premiumvlies kan het 
dan tot extreme blaasjesvor-
ming komen. Ook weken later 
nog, vooral als de kamers aan 
sterke temperatuurschomme-
lingen onderhevig zĳn, kun-
nen de naden nog loslaten. 
In plaats van dispersieverf is 
het aangewezen om gepig-
menteerd voorstrĳkmiddel te 
gebruiken die de ondergrond 
optimaal op het behangen 
voorbereidt zonder de absor-
berende kracht te verminde-
ren.



Lĳ m- en inweektĳ den
Correct mengen, wachttĳ d 
respecteren, langer genie-
ten
Bĳ  het behangen kan je niet 
aan de lĳ m voorbĳ . Maar met 
een paar eenvoudige basisre-
gels is het makkelĳ k om met 
lĳ m om te gaan.

Regel nummer 1: Bĳ  het aan-
maken van de lĳ m met water, 
moet u de op de lĳ mverpak-
king vermelde informatie na-
leven, anders verliest hĳ  50% 
of nog meer van zĳ n hecht-
kracht. Het behang komt dan 
rond de naden los en er vor-
men zich blaasjes. Vooral in 
seizoenen wanneer de verwar-
ming op hoge toeren draait, 
kan dit zelfs weken later nog 
gebeuren. Hier ontstaat een 
oppervlaktespanning tussen 
muur en behang omdat de 
buitentemperatuur zeer koud 
is, maar de binnentempera-
tuur met 23 graden een stuk 
hoger ligt. Daarom moet u de 
verpakkingsbĳ lage van de lĳ m 
altĳ d in acht nemen en de lĳ m 
volgens de aanwĳ zingen ver-
dunnen.

Regel nummer 2: De aan-
gegeven inweektĳ d van het 
behang aanhouden en erop 
letten dat alle banen even 
lang, ca. 10 minuten, worden 
ingeweekt. Een kleine tip: Wie 
in de zomer bĳ  extreem hoge 
kamertemperaturen wil be-
hangen, legt de ingelĳ mde 
behangbanen het best in een 
plastic zak om in te weken zo-
dat ze niet te snel drogen.

Papierbehang
Bĳ  papierbehang is het ex-
treem belangrĳ k om de juiste 
inweektĳ d aan te houden. Als 
de inweektĳ d wordt onder-
schreden, komt het snel tot 
krimpen of blaasjes- en plooi-
vorming. Bĳ  structuurbehang 
is het heel belangrĳ k dat de 
lĳ m ook doordringt tot in de 
diepere structuur. Anders kun-
nen verschillende drogings-
spanningen en openstaande 
naden ontstaan.



|   Pag ina  35

|   BEHANGG IDS   |   5 . 1  E e r s te  hu lp   |

Reliëf- en vinylbehang
Bĳ  beide behangsoorten is 
het ook absoluut nodig om de 
juiste inweektĳ d aan te hou-
den. En: Reliëf- of vinylbehang 
moet na het inlĳ men altĳ d 
worden opgerold om het uit-
drogen van de randen te voor-
komen en te vermĳ den dat de 
naden na het behangen niet 
open staan. In het bĳ zonder 
moet op een voldoende ab-
sorberende ondergrond wor-
den gelet, omdat het behang 
bĳ na uitsluitend naar de on-
dergrond toe droogt.

Vliesbehang
Opdat vliesbehang goed zou 
plakken, moet de ondergrond 
goed absorberend zĳ n. Boven-
dien is het belangrĳ k dat de 
ondergrond eenkleurig is, in 
het beste geval licht en neu-
traal. Bĳ  een vlekkerige muur 
kan het ondergrondbeeld zich 
door het behang heen afte-
kenen en daarom wordt in 
twĳ felgevallen altĳ d een ge-
pigmenteerd voorstrĳ kmiddel 
aanbevolen.

Als de ondergrond uit reno-
vatievlies bestaat, wordt vlies 
op vlies behangen. Daarbĳ  
trekt een deel van de lĳ m in 
de vliesrug van het behang en 
een deel in het renovatievlies. 
Daardoor kan het gebeuren 
dat de hechting tussen be-
hang en ondergrondbehang 
niet volstaat. Daarom is het 
beter het renovatievlies een-
maal voor te lĳ men.



Kleine probleemzones - samen de 
oorzaken aanpakken

“Hoe?”, “Wat?”, “Waarom?” 
vraagt de ene de andere na 
het behangen. De hoogste tĳ d 
om de oorzaken van kleur-
verschillen, vlekken en scha-
duwen tot op het bot aan te 
pakken zodat muren in de toe-
komst in een handomdraai 
een mooie, nieuwe look kun-
nen krĳ gen.

Hoe ontstaan kleurverschil-
len?
Behangrollen zĳ n altĳ d van 
een badnummer voorzien.  
Om kleurverschillen te voorko-
men, moeten de aangekochte 
rollen daarom altĳ d hetzelfde 
badnummer hebben. Daarom 
moet u bĳ  de aankoop en voor 
het verwerken altĳ d zorgvuldig 
controleren, of de nummers 
identiek zĳ n. Meer informatie 
in punt 3 in deze brochure en 
op instructieblad nr. 7 van het 
BFS (Bundesauschuss Farbe 
und Sachwertschutz).

Waarom zĳ n er schaduwen?
Wanneer door de lichtinval 
schaduwen aan de snĳ randen 
ontstaan, kan het eventueel 
tot schaduwen komen. Daar-
om moet u altĳ d van het ven-
ster weg behangen. Een twee-
de oorzaak: Het behang werd 
per ongeluk gestort geplakt 
(i.e. de behangbaan werd af-
wisselend 90° gedraaid) hoe-
wel er zich op het etiket geen 
overeenkomstig behangsym-
bool bevond. Als zich een 
dergelĳ k symbool op het eti-
ket bevindt, moet u “gestort” 
behangen. Daarbĳ  wordt elke 
tweede baan in omgekeerde 
richting geplakt.
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Waar komen de vlekken van-
daan?
Grĳ ze vlekken treden meest-
al bĳ  ondergronden met een 
hoog alkaligehalte op.

Bruine vlekken kunnen door 
roestvlekken van metalen de-
len ontstaan, bĳ voorbeeld 
door nagels, dragers, strekme-
taal, ĳ zeroxide in het pleister-
zand, etc.

Gele vlekken treden bĳ  pleis-
ter- en houtondergronden op. 
Uit de ondergrond slaan voor-
werpen door het behang die 
door de waterhoudende lĳ m 
worden losgemaakt, bĳ voor-
beeld nicotine, vetten, oliën, 
houtbestanddelen en andere 
substanties.

Rode of paars-roze vlekken zĳ n 
een aanwĳ zing voor vochtige 
muren of schimmel.

Wat doen bĳ  naadproble-
men?
Naden laten los of gaan open 
staan als de ondergrond niet 
goed absorbeert of wanneer 
de juiste lĳ m niet werd ge-
kozen. Ook tocht of verwar-
mingslucht kan dit probleem 
veroorzaken.



Wanneer kleuren en patronen hun 
eff ect tonen

Behang biedt met een bĳ na 
oneindig veelvoud aan kleu-
ren, structuren en patronen 
de meest verschillende deco-
ratiemogelĳ kheden voor elke 
woonsmaak. Daarbĳ  kan het 
behang door kleuren en pa-
tronen de ruimtewerking be-
invloeden en een hele nieuwe 
ruimte-ervaring veroorza-
ken. Kleine ruimtes winnen 
door het juiste behang plots 
aan ruimte, terwĳ l zeer hoge 
ruimtes bĳ voorbeeld met een 
kleurig plafondbehang meer 
gezelligheid uitstralen. Met be-
hang is het heerlĳ k eenvoudig 
om ruimteverhoudingen op-
tisch te veranderen en ruimtes 
een volledig nieuwe aanblik te 
geven.

Een zeer lage ruimte lĳ kt ho-
ger, wanneer
▶  een verticaal gestreept be-

hang wordt aangebracht,
▶  het plafond helder of wit 

wordt behangen,
▶  een unibehang wordt ge-

bruikt.

Een zeer hoge ruimte lĳ kt la-
ger, wanneer
▶  een combinatie uit twee be-

hangen horizontaal door een 
sierrand wordt onderbroken,

▶  het behang aan het pla-
fond met een sierrand afsluit 
(boordenafsluiting) of het 
plafondbehang in de muur 
overloopt en met een sier-
rand afsluit,

▶  het plafond donker wordt be-
hangen.

Een kleine ruimte lĳ kt groter, 
wanneer
▶  heldere kleuren worden ge-

kozen,
▶  kleinere patronen of uni’s 

worden behangen,
▶  een muur (zonder vensters 

of deuren) met een groot 
patroon of van een donkere 
kleur wordt voorzien.

Een grote ruimte lĳ kt gezelli-
ger, wanneer
▶  donkere, warme kleuren wor-

den gekozen,
▶  grote patronen worden be-

hangen.

Ook het behangen met een 
zeer opvallend patroon op een 
muur in combinatie met een 
passend unibehang op de an-
dere muren is een mooie blik-
vanger. Ook behang met een 
tekening kan als decobaan of 
paneel tussen passende uni’s 
worden geplakt.


