Woord vooraf:
Ondanks de strenge eindcontrole raden wij u toch aan om VOOR de verwerking de
wanddecoratie even na te kijken op beschadiging en ‘mogelijke problemen’ en ook de kleur
even te vergelijken met het staal uit het stalenboek. Na versnijden en/of verwerken zijn
klachten niet meer ontvankelijk!
Lichte kleurafwijkingen, en iets dunnere of dikkere draden in vergelijking met de stalen in het
stalenboek zijn mogelijk. Deze verschijnselen zijn inherent aan textielverwerking en
benadrukken nog meer het textielkarakter van de wanddecoratie. Dit kan geen aanleiding
geven tot klachten!
NIEUW! Uw Kanvazz wandbekleding is nu nog sneller te plaatsen dankzij de afgesneden
zelfkanten waardoor u in ideale omstandigheden nog slechts onderaan op de plint hoeft af te
snijden. Deze tijdswinst maakt uw factuur nog aantrekkelijker!
Veel succes met uw exclusieve Kanvazz wanddecoratie!

VERWERKINGSVOORSCHRIFT
De ondergrond moet vast, glad, droog, vetvrij, stofvrij en licht zuigend zijn. Sterk zuigende
wanden voorbehandelen met een impregneermiddel. Gebruik steeds professioneel
materieel en scherpe mesjes bij het snijden. Kamertemperatuur moet minstens 15 C° (60°
Fh) zijn en gebruik altijd een witte vinyllijm (ca. 5 kg voor ca. 30 m²).

Neem de rol en snij de overtollige wanddecoratie met de
koker af op een hoogte tussen plafond en vloer + 5 cm. De
zuivere snijlijn wordt de bovenkant van de wanddecoratie.
Gebruik altijd scherpe mesjes! Rol de lijm gelijkmatig uit OP
de wand in beide richtingen met een verfrol.
Laat de lijm enkele minuten rusten bij een niet-zuigende
ondergrond. De kleefkracht verhoogt en lijmdoorslag wordt zo
vermeden. De wanddecoratie vastdrukken in de lijm in een
bovenhoek. Ongeveer 1 lm afrollen en de rol schuin tegen de
muur plaatsen.

Het schietlood zal uitwijzen of de Jacquardtekening in het
lood staat. Gebruik het schietlood opnieuw na iedere
inspringende of uitspringende hoek.

De wandbekleding aandrukken en gladstrijken met een
kleerborstel. Als de instructies gevolgd worden is lijmdoorslag
uitgesloten. Gebruik de spatel enkel voor het aandrukken in de
hoeken. Vermijd té hard aan te drukken en eventuele plooien
of kreuken om optische effecten tegen te gaan.

De wanddecoratie uitrollen over deuren en ramen. Snijd de
openingen weg met voldoende reserve voor de afwerking
langs de lijsten. De weggesneden stukken wanddecoratie opzij
leggen; NIET VOUWEN; ze kunnen later gebruikt worden op
andere plaatsen. Best de richting aanduiden op de rugzijde.

Met een spatel de wanddecoratie aandrukken op de plint.
Snijd met een scherp mes langs de beschermende spatel de
overtollige wanddecoratie weg. Mesjes tijdig vervangen!

VERWERKINGSVOORSCHRIFT
Het is uiterst belangrijk om zo vlug mogelijk overtollige lijmresten te verwijderen met
een zuivere vochtige spons. Behandel elke ‘vochtige’ vlek onmiddellijk met zuiver
water, ’droge’ vlekken kunnen (eventueel achteraf) verwijderd worden met onze
‘gomnet’ vlekkenverwijderaar.
Kleine luchtblaasjes:

Luchtkussen:

Op een slecht voorbereide ondergrond kunnen
luchtblaasjes voorkomen. Werk deze weg met
een strijkijzer, ingesteld op katoen. Tussen
strijkijzer en wanddecoratie een wit katoenen
doek voorzien. Als dit niet volstaat dan is er te
weinig lijm gebruikt. Lijm kan geïnjecteerd
worden met een injectiespuit.

Indien er onvoldoende gladgestreken of aangedrukt werd kan er een ‘luchtkussen’
ontstaan. Het luchtkussen verticaal doorsnijden, de nodige lijm door middel van een
propere schilderborstel omzichtig aanbrengen en alles opnieuw voorzichtig aandrukken.

Vragen?
- Mail ons op: kanvazz@slots.be
- Bel ons op: +32 (0)56 77 48 50
- Fax ons op: +32 (0)56 77 49 62
- Bezoek onze website op: www.kanvazz.be

