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  KURKWANDEN 

Een duurzame en klankverbeterende decoratieve oplossing voor 

uw wanden. Kurkwanden absorberen immers geluiden en 

verhinderen zon der weerkaatsing ervan. 

 

Wandkurk is beschikbaar in verschillende tekeningen. Bovendien 

kunnen ook alle te verlijmen vloertegels tegen de wand gekleefd 

worden, waardoor de keuze nog groter is. 

 

Een kurkwand is perfect afwasbaar en toepasbaar in de 

badkamer en keuken indien er na de installatie afgewerkt wordt 

met vernis of een olie. 

 

 

HOE TE PLAATSEN 

 

VOORBEREIDING: 

 

▪ Bewaar de kurktegels en de materialen in de ruimte waar je 

ze gaat plaatsen en dit best minstens 48 uren voor installatie. 

▪ Bij platen op hout-, gips- of cementbasis hou je vooral 

rekening met de naden en de schroefgaten die op voorhand 

mooi gedicht moeten worden met een geschikt opvulmiddel 

en eventueel een wapeningsband. Sowieso moet je 

ondergrond vlak genoeg zijn, zodat je geen openstaande 

naden creëert. 

▪ Reeds geverfde en/of behangen wanden worden best eerst 

gereinigd met een sopje en schoon water. Nadien lichtjes 

schuren met korrel 120 en goed stofvrij maken. 

▪ De vochtigheidsgraad van een bepleistering mag niet hoger 

zijn dan 2,5 % en uiteraard mogen er geen verborgen gebreken als loszittende delen aanwezig zijn. 

▪ Het is belangrijk dat de temperatuur tijdens de werken voldoende hoog is. Ze wordt best constant (dag en nacht) 

op  18 °C of hoger ingesteld. De luchtvochtigheid bevindt zich tussen de 35 en 65 %. 

 

VERLIJMING MET FIX: 

 

▪ Zorg er tijdens het verwerken van primer, lijm en vernis voor 

dat er lichtjes geventileerd wordt, zodat het door de lucht 

opgenomen vocht vlot afgevoerd kan worden. 

▪ Indien nodig de muur eerst fixeren met bv Galtane 

fixeermiddel (bekijk even kritisch of de huidige laag afgeeft, er 

een verf is gebruikt die poedert, de ondergrond zeer sterk 

aanzuigt….). 

▪ Met de contactlijm op waterbasis Fix wordt zowel de 

ondergrond als de rugzijde van de kurktegels ingelijmd. Het 

inlijmen van de kurktegels kan tot 48 uur op voorhand 

gebeuren. Breng de lijm aan met een kortharige roller op het 

volledige kurktegeloppervlak.  
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▪ De lijmlaag is droog als ze volledig transparant geworden is. 

▪ Ook de ondergrond wordt ingelijmd met een mohair roller. Hou er rekening mee dat de kurktegels binnen de 4 uur 

op de ingelijmde ondergrond geplaatst moeten worden. Grote oppervlakken lijm je dus best in delen in. 

▪ Vanaf het moment dat de lijmlaag transparant geworden is, afhankelijk van temperatuur en 

luchtvochtigheid, kunnen de kurktegels op de ondergrond verlijmd worden. 

 

 

VERLIJMING MET LIQUID: voor schorsdelen 

. 

▪ Met de oplosmiddel houdende contactlijm Liquid wordt 

zowel de ondergrond als de rugzijde van de kurktegels 

ingelijmd. Breng de lijm aan met een kortharige roller op 

het volledige kurktegeloppervlak. De lijmlaag is droog als ze 

vinger droog aanvoelt. 

▪ Het inlijmen van de kurktegels en ondergrond gebeurt 5 tot 

15 minuten voor de installatie. Na ongeveer 30 minuten is 

de opentijd van de lijm voorbij en moeten de vlakken 

opnieuw ingelijmd worden. 

▪ Ook de ondergrond wordt ingelijmd met een mohair roller. 

Hou er rekening mee dat de kurktegels binnen de 30 

minuten op de ingelijmde ondergrond geplaatst moeten 

worden. Grote oppervlakken lijm je dus best in delen in. 

▪ Voor je start neem je best even de tijd om de legrichting te 

bepalen. Je moet de kurktegels best plaatsen in halfsteens 

of in wildverband. Begin nooit met een volledige 

 kurktegel tegen een binnen- of buitenhoek, maar voorzie 

enkele centimeters speling om afwijkingen op te vangen. 

Let ook op dat je aan de uiteinden van de wand niet eindigt 

met een te smalle strook, begin desnoods met een 

aangesneden kurktegel. 

▪ Het plaatsen van kurk gebeurt met een geschikte hamer 

(wit rubber hamer, slaghamer, kunststof hamer). De 

kurktegel moet over de hele oppervlakte goed aangeslagen 

worden. 

▪ Kurktegels versnijd je met een breekmes en een ijzeren lat. 

Snij steeds op de bovenzijde van de tegel. Nadien kan je de 

tegel probleemloos in twee breken. 
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 AFWERKING 

Voordat je aan de slag gaat met een behandeling, de wand grondig stofzuigen. Zorg voor een borstel, 

idealiter een parketborstel aan je stang. 

 

KLEURLOOS: 

 

OLIE: Galtane Verhardende olie 

 

1. Olie aanbrengen op een beperkte oppervlakte (een 2 à 3m² per keer). Probeer steeds de naden/voegen van 

je kurktegels te volgen en even laten inwerken (een 5-tal minuten) 

2. dan met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie zorgvuldig verwijderen., er mag géén olie 

achter blijven 

3. na 24 uur een 2e laag op identieke manier aanbrengen ter verzadiging van het oppervlak; ook nu zéér 

goed opdrogen zodat er geen olie achterblijft (dit kan vlekken geven) 

4. eventueel kan je voorafgaand aan de laag Verhardende olie, een gekleurde oliebeits aanbrengen in de 

gewenste  kleur 

 

VERNIS:  Copperant Flora vernis voor een extra stevige én matte afwerking (bv in badkamers) 

 

1. Breng zorgvuldig aan in een dunne laag. 

2. Tussen de lagen lichtjes opruwen met een scotch brite spons 

3. Tweede en eventueel derde dunne laag aanbrengen op dezelfde manier, de lagen kruisen, dus horizontaal 

én            verticaal aanbrengen. 

4. Eventueel kan je voorafgaand aan de laag vernis een gekleurde vernislaag aanbrengen in de gewenste kleur 


