
   

 

Opleverspecificaties wanden voor MAVVA Wandbekleding 

 

- De verlijming betreft een permanente bevestiging. 

- Zorg ook voor een gladde wand. De wandbekleding neemt de structuur van de wand 

aan, dus oneffenheden ook. 

- Op dag van montage dient de werkplek schoon, stofvrij en opgeruimd te zijn. En de 

wand dient aan de onderstaande gestelde eisen te voldoen. Indien dit niet het geval 

is, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen. 

 

 

Behandeling van de diverse ondergronden 

 

 

Nieuw gestucte wanden 

- Zo glad mogelijk opleveren. De wandbekleding neemt de structuur van de wanden 

aan. 

- Wanden goed afstoffen. 

- Behandelen met een voorstrijkmiddel(1), ook de randen, uiterlijk 1 dag voor de 

montage. Geen montage mogelijk wanneer de wanden niet zijn voor gestreken. 

- LET OP: wanden niet sausen in plaats van voorstrijken. En als ze gesausd worden 

altijd eerst voorstrijken. 

 

Bestaande geschilderde wanden 

- Oneffenheden plamuren en de wand zo glad mogelijk opleveren. Het vinyl neemt de 

structuur van de muur aan. 

- Grote plamuur plekken schuren, afstoffen en voorstrijken met een voorstrijkmiddel(1). 

 

Gipswanden 

- Naden en schroefgaten goed vlak plamuren en schuren. 

- Wanden goed afstoffen. 

- Behandelen met een voorstrijkmiddel(1), ook de randen, uiterlijk 1 dag voor de 

montage. Geen montage mogelijk wanneer de wanden niet zijn voor gestreken. 

- LET OP: wanden niet sausen in plaats van voorstrijken. En als ze gesausd worden 

altijd eerst voorstrijken. 

 

Glasvezel behang 

- De wandbekleding neemt het motief van het behang aan. 

- Bij voorkeur niet met zeer grove patronen in verband met slechte hechting. 

- Loszittende delen van het behang moeten hersteld worden voor het aanbrengen van 

het wandvinyl. 

 

MDF en Multiplex wanden 

- Naden goed plamuren met 2-componenten plamuur zodat er een perfect glad 

oppervlak ontstaat. 

 

Gelakte wanden en deuren, Formica, HPL wanden en kunststof deuren 

- Het oppervlak moet vetvrij zijn. 

- Eventuele naden moeten strak tegen elkaar geplaatst zijn en indien mogelijk 

geplamuurd zodat er een perfect gladde ondergrond ontstaat. 

 

Voorbehandelde metalen ondergrond 

- Het oppervlak moet vetvrij zijn. 



   

 

 

Betonnen wanden 

- Montage alleen op eigen risico, er kunnen luchtbellen ontstaan omdat er vaak 

luchtgaten aan het oppervlak zitten en omdat bekistingen worden gewaxed waardoor 

het beton vettig kan zijn. 

- Indien de betonnen wanden afgefilmd zijn met een dunne stuc laag dan is verlijming 

gewoon mogelijk. Echter wel behandelen met een voorstrijkmiddel(1), ook de randen, 

uiterlijk 1 dag voor de montage. Geen montage mogelijk wanneer de wanden niet zijn 

voorgestreken. 

- LET OP: wanden niet sausen in plaats van voorstrijken. En als ze gesausd worden 

altijd eerst voorstrijken. 

 

Papier behang 

- Geen verlijming mogelijk. Eerst behang verwijderen en de wand egaliseren en 

voorstrijken (1). 

 

Onbehandelde metalen ondergrond 

- Geen verlijming mogelijk. Het oppervlak moet voorbehandeld worden om 

roestvorming te voorkomen. 

 

 
(1) Voorstijkmiddel 

Dit is een melkachtig product, welke de zuigende werking van de wand verminderd. 

Hierdoor wordt de lijm niet direct de wand ingezogen en wordt belvorming voorkomen. 

Gebruik bij voorkeur een voorstijkmiddel op waterbasis en breng het uiterlijk 1 dag voor 

de montage aan. Het voorstrijkmiddel verhouding 1:1 met een blokkwast aanbrengen 

(niet spuiten omdat het dan te dun op de wand komt). Wij adviseren het voorstrijkmiddel 

van Flevopol of Sigma universal primer. 


