
Wand&Klaar® Behanglijm glasWeefsel

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van 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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6302987 - Bison Wand&Klaar® Behanglijm glasWeefsel emmer 5 Kg nl/fr

Kant & Klare lijm voor het eenvoudig aanBrengen van 
glasWeefsel-, glasvezel- en glasvliesBehang.

Productomschrijving
Kant & klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van glasweefsel-, glasvezel- 
en glasvliesbehang op poreuze/ zuigende ondergronden.

toePassingsgeBied
Kant & klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van glasweefsel-, glasvezel- 
en glasvliesbehang op poreuze/ zuigende ondergronden zoals stucwerk, 
pleisterwerk, gipsplaten, steen, beton, cement en hout. De lijm is direct op de 
muur aan te brengen. Indien volgens de gebruiksaanwijzing aangebracht, is het 
behang later eenvoudig te verwijderen.

eigenschaPPen
• Glasweefsel later eenvoudig verwijderbaar 
• Kant & klare lijm 
• Direct op de muur aan te brengen
• Overschilderbaar met latex, acryl-, epoxy- en polyurethaanverven
• Strijkt makkelijk uit 
• �00% klontvrij 
• Kan worden ingekleurd
• Uitstekende hechting 

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: Behanglijm niet verwerken bij een 
temperatuur beneden +�0°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 
70%.
voorbehandeling oppervlakken: Voor een optimaal behangresultaat moet 
de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn. 
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 verdunde lijm (� deel water op � deel lijm). Voorstrijklaag 
minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals 
dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed 
stofvrij.
gereedschap: Vachtroller, kortharige borstel of kwast. Werk met schoon 
gereedschap om bederf van de lijm te voorkomen. Gereedschap direct na 
gebruik met water reinigen.

verWerKing
verdunnen: Mag in het algemeen niet worden verdund (tenzij de lijm als 
voorstrijkmiddel wordt gebruikt: dan verdunnen met water volgens aangegeven 
verhouding).
verbruik: 5m²/kg.
gebruiksaanwijzing:  
Breng de lijm direct uit de emmer met een vachtroller, kortharige borstel of 
kwast gelijkmatig op de ondergrond aan, iets breder dan één baanbreedte van 
het behang. Direct hierna het behang op de nog natte lijmlaag aanbrengen 
en vlak en gelijkmatig met een kunststof spatel of borstel aandrukken. Strijk 
altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor 
dat ook de naden goed aangedrukt worden. Binnen �0 - 20 minuten is het 
behang nog corrigeerbaar. Na droging (ca.24 uur, afhankelijk van de ondergrond 
en omgevingsomstandigheden) is het behang in de gewenste kleur te 
overschilderen met muurverf. Gebruik hiervoor bij voorkeur glasweefselbehang 
met een dichte structuur zodat de muurverf niet in de muur kan trekken.
Behanglijm inkleuren: Bison Wand&Klaar® Behanglijm Glasweefsel is 
handmatig in te kleuren met een tube universeel kleurpigment of kleurpasta.
Behang verwijderen: Het behang is later gemakkelijk te verwijderen indien 
er glasweefselbehang met een dichte structuur gebruikt is op een stevige 
ondergrond. Steek met een plamuurmes een hoekje van het glasweefselbehang 
los en trek de baan voorzichtig naar beneden los.
open tijd: Ca. 20-30 minuten
vlekken/resten: Lijmvlekken direct deppend met een schone, vochtige doek 
verwijderen.
tips: Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Vliesbehang voor het aanbrengen 
van vliesbehang, non-woven behang, easybehang en snelbehang. Gebruik 
Bison Wand&Klaar® Behanglijm Vinyl/Papier voor het aanbrengen van alle 
soorten behang met een papieren of textielrug, zoals (schuim)vinylbehang, 
simplex, duplex, rauhfaserbehang, zware wandbekleding en fotobehang.

droogtijden*
droog-/uithardingstijd: ca. 24 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische eigenschaPPen
vochtbestendigheid: Goed
temperatuurbestendigheid: Van ca. -�0°C tot 50°C
overschilderbaarheid: Met latex, acryl-, epoxy- en polyurethaanverven. Let 
op: voor overschilderen lijm goed laten drogen.
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technische sPecificaties
Basisgrondstof: Gemodificeerd zetmeel
colour: Wit (Transparant na droging)
viscositeit: ca. 26000 mPa.s., Tixotroop
vastestofgehalte: ca. �4 %
dichtheid: ca. �.05 g/cm³

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