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BELANGRIJK! 
 

• Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden 
wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet 
rechtstreeks op de ondergrond.  

• Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Houd er rekening mee dat markeringen die worden 
gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen 
veroorzaken als gevolg van migratie. 

• Controleer de materialen vooraf op eventuele gebreken. Eventuele fouten in het materiaal moeten 
onmiddellijk worden gemeld aan uw contactpersoon. Vermeld daarbij altijd de kleur-, batch- en 
rolnummers die op het label zijn aangegeven. Verwerk het materiaal niet voordat dit beoordeeld is door 
de contactpersoon. 

• Breng alle banen stortend aan. 
• De temperatuur bij het plaatsen mag niet lager zijn dan 18°C. 
• Vloertemperatuur bij het plaatsen tussen de 15°C en 18°C. 
• Luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%. 
• Laat de materialen minimaal 48 uur acclimatiseren. 
 
 

Voorbereiding wandbekleding en ondergrond 

• Laat de banen minimaal 24 uur acclimatiseren bij een omgevingstemperatuur van minimaal 18 °C.  
• Zorg voor voldoende overmaat op de banen. 
• Zorg ervoor dat de wanden schoon, glad en droog zijn. 
• Om de dikte van de plint op te vullen, kunt u gebruik maken van een vulprofiel dat op nul mm uitloopt, 

of u kunt de plint afsmeren met een standvastig en druk-vast uitvlakmiddel. 
• Bij het afsmeren zal er rekening gehouden moeten worden met de droogtijd. 
• Maak een loodlijn op de wand vanaf waar men met de eerste baan kan beginnen. 
• Maak voor het plaatsen van de banen een goed banenplan zodat er geen naden op kwetsbare plekken 

komen. 
• Zorg ervoor dat de naden zich op minimaal 10 cm afstand van een hoek bevinden en/of dat ze niet direct 

in aanraking kunnen komen met stromend water. 
• Buitenhoeken moeten een minimale afronding hebben met een straal van 1,5 mm.  
 
• Het is altijd aan te bevelen de locatie eerst te reinigen voordat de nieuwe wandbedekking wordt 

aangebracht. 
• Lijmresten moeten worden verwijderd met brandspiritus en een schone doek. 
• Licht verontreinigde wanden: veeg of dweil met een vezeldoek het oppervlak, om los vuil en bouwstof 

te verwijderen. 
• Snijd de banen vóór het leggen op de gewenste maat, en houd rekening met overmaat voor het 

verwerken. 
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INSTALLEREN 

 
Plaatsing: 
De rollen kunnen verticaal over de hele hoogte van de ruimte worden aangebracht (banen omgekeerd of 
niet, afhankelijk van het patroon). Protectwall kan tevens horizontaal worden aangebracht. 

 
 
 

Lijmen: 
 
• Laat u voor de verlijming informeren door uw lijmleverancier. 
• Volg altijd de instructies van de fabrikant van de lijm.  
• Houd u aan de droog- en verwerkingstijden van de lijm.  
• Plaats de naden van de banen dicht tegen elkaar. 
• Meteen na het aanbrengen moet er tweemaal over de wandbedekking worden gerold met een 

handroller om de lijm glad te maken. Dit kan ook worden gedaan met een aandrukspatel van kurk of 
een aandrukhamer. 

 
Hoeken: 
• Binnenhoeken:  

• Gebruik de hoekroller om de hoek te vormen, terwijl u de wandbedekking verwarmt met de 
warmteföhn. Op plaatsen waar de hoek van de ondergrond niet recht is, snijdt u de 
wandbedekking verticaal door, minimaal 20 cm van de hoek en gaat u door met aanbrengen. 

• U kunt een profiel gebruiken om ervoor te zorgen dat de hoek correct wordt gevormd (PA15, 
20, 30 of 40). 
 

• Buitenhoeken: 
• Breng aan door dubbel te lijmen met een geschikte lijm, 10 cm aan beide kanten van de hoek. 
• In geval van een niet-verticale hoek snijdt u op 10 cm van de hoek en gaat u door met 

aanbrengen. 
 

 
 

 
Thermisch lassen van de naden: 

• Uitvoeren 24 tot 48 uur na het aanbrengen van de wandbekleding, dit wil zeggen na het volledig 
drogen van de lijm. 

• Maak met de freesmachine, op de plaats van de naad, een groef waarin de lasdraad wordt 
aangebracht. Er mag niet dieper worden gefreesd dan de 1/3 van de dikte van de vloerbedekking. (Niet 
in de foam)  

• Waar men niet machinaal kan frezen, gebruik een handguts.  
• Zorg ervoor dat de lasdraad en de gefreesde naad schoon zijn.  
• Breng met de lasföhn en een vinyllasmond de lasdraad aan.  
 
Voor het beste resultaat, volg de volgende aanwijzingen op:  
• Uitvoeringssnelheid ± 1 tot 2 meter per minuut 
• Lastemperatuur ± 250°C tot 325°C 
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Let op: deze gegevens gelden voor de ideale omstandigheden. Vloertemperatuur, omgevingstemperatuur 
en luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op het lassen. Voer voor het lassen van de bedekking een test 
uit op een stuk restmateriaal. 
 
Afsteken van de lasdraad: 

• Steek de lasdraad in 2 keer af. 
• Afsteken direct na het lassen met een lasplaatje 
• Na het volledig afkoelen van de lasdraad mag de tweede laag afgestoken worden. 
 

 
 
NA INSTALLEREN 
 
Bescherming na installatie: 
• Wacht 48 tot 72 uur voordat er werk aan de aangebrachte wandbedekking wordt verricht. 
• Als er na het aanbrengen nog bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, moet de wand altijd worden 

beschermd door deze af te dekken met folie of textiel.  
• Afplakband mag niet direct op de Aquarelle Wall worden geplakt. 

 
Dagelijks onderhoud: 
• Nat borstelen met verdund neutraal reinigingsmiddel (pH 6/8). Volg altijd de instructies van de 

fabrikant van het reinigingsmiddel. 
 

Periodiek onderhoud: 
• Nat borstelen (zachte borstel) met verdund alkalisch reinigingsmiddel (pH 8/10). Volg altijd de 

instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel. 
• Het kan van tijd tot tijd nodig zijn desinfecterende, ontvettende en/of ontkalkende middelen te 

gebruiken. 
 
Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten. 
 
 


