Het verwijderen van resten behanglijm
Wanneer u muren wenst te renoveren door opnieuw te verven met muurverf of door
een decoratieve pleisterlaag aan te brengen, volstaat het niet om enkel het oude
behangpapier te verwijderen.
Ook resten behanglijm moeten zorgvuldig van de muren worden verwijderd.
Deze manier van voorbereiding is nodig voor elke soort muurverf of pleister op
basis van water: zowel natuurlijke als synthetische.
Wij behandelen dit onderwerp in al onze productinformatiebladen onder het
hoofdstuk “Voorbereidingen”.
Waarom behanglijmresten verwijderen?
Muurverf die op behanglijm werd aangebracht, schilfert te vaak af.
Oude behanglijm laat vaak lelijke gele of bruine strepen door de nieuwe verf- of
pleisterlaag doorschijnen.
Wat betekent “zorgvuldig” verwijderen?
"Zorgvuldig" betekent volledig!
Lijmresten moeten uit de poriën en oneffenheden van het oppervlak verwijderd
worden.
Hoe kan je behanglijmresten opsporen?
Maak het oppervlak nat met water. Wacht 1 of 2 minuten. Wrijf daarna met je
vingers over het oppervlak. Behanglijmresten worden kleverig en vettig wanneer ze
nat zijn.
Hoe behanglijm verwijderen?
Strijk of spuit het oppervlak nat met water. Om het indringen van het water te
verhogen, voeg een paar druppels detergent aan het water toe. Herhaal het
aanbrengen van dit water meerdere keren binnen 1 uur. Was daarna de lijm af van
het plafond tot de vloer met water en een spons. Spreid handdoeken uit over de
vloer, om de vloeistof op te vangen.
Opgelet: Wees voorzichtig met houten bevloering en laminaatparket.
Wanneer hier vocht over loopt, kan dit de bevloering beschadigen.
Hoe controleren op een goed resultaat?
Maak het oppervlak nogmaals nat. De lijm is volledig verwijderd wanneer het
oppervlak niet meer kleverig / vettig meer is.
Alternatieven
1. Schuur behanglijmresten af met een ruw schuurpapier.
2. Indien het afwassen of afschuren niet mogelijk of te duur is, zal het enige
alternatief bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe laag behangpapier. Voor een
goede doorlaatbaarheid, kies dan een behangpapier dat bestaat uit 100% papier
(vezelpapier, vliespapier). Breng daarna een laag van onze muurverf aan, ofwel
structuurverf of decoratieve coating.

