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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 ondervloer.  

• Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden 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. 

• Alle banen stortend leggen. 
• 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 24 uur acclimatiseren. 
• Gebruik materiaal uit dezelfde batch en/of productie. 
 

 

Het aanbrengen van de wandbekleding verticaal 

 

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 er voor dat de wanden schoon, glad en droog zijn. 
• Teneinde 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 drukvast uitvlakmiddel. (zie afbeeldig) 
• 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 tenminste 10 cm afstand van een hoek bevinden en/of dat ze niet 

direct in aanraking kunnen komen met stromend water. 
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Verlijmen 
 

• Voor verlijming bij een zuigende ondergrond de wand vooraf primeren. 
• Let op de droog tijd. 
• Gebruik een PVC dispersielijm. 
• Houd u aan de aanbevolen hoeveelheid en  droogtijd.  
• Laat u informeren door u lijmleverancier. 
 
• Breng de lijm aan met behulp van een vachtroller. 
• Lijm die wordt aangebracht met een fijne lijmstrijker kan resulteren in 
een reliëf dat door de wandbekleding heen zichtbaar blijft. 
 
 
 
 
 

 

Het aanbrengen van de wandbekleding 

 

• Rol de baan verticaal af en laat deze ‘rol’ op uw voet rusten hetgeen het verwerken 
vergemakkelijkt. 

• Breng de eerste baan aan langs de afgetekende loodlijn. 
• Druk na de vereiste droogtijd de wandbekleding zorgvuldig tegen de muur: van boven naar beneden 

en van het midden van de baan naar de buitenkant om zodoende de lucht tussen de wand en de 
wandbekleding te verwijderen en blazen te voorkomen. 

• Het deel van de baan dat over de plint hangt wordt op de juiste manier verwarmd en met behulp van 
een roller aangedrukt. 

• Ga voor de volgende banen op dezelfde manier te werk : deze worden steeds omgekeerd stortend 
verwerkt zonder overlapping, tenzij de zelfkant beschadigd is. 

• De banen tegen elkaar aan werken of met een maximale opening van 0,5 mm 
(Zie afbeeldingen) 
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Het maken van de hoeken 

De wandbekleding is m.b.v. warmte goed te vormen, 

De inwendige hoeken. 

• Verwarm eerst de wandbekleding aan de buitenkant en daarna aan de binnenkant zodat deze 
soepel wordt. 

• Druk de wandbekleding m.b.v. een aanwrijfplaatje en/of de hockeystick goed strak in de hoek. 

 

Holle inwendige hoek. 

• Plaats een PA profiel in de hoek 
• Verwarm eerst de wandbekleding aan de buitenkant en daarna aan de binnenkant zodat deze 

soepel wordt. 
• Druk de wandbekleding m.b.v. een aanwrijfplaatje en/of de hockeystick goed strak in de hoek. 

 
De uitwendige hoeken. 

• Zet op de baan waarin de uitwendige hoek komt, op de plaats waar deze de hoek om gaat, met 
potlood een streep.  

• Smeer deze plaats met een breedte van ca 10 cm vooraf in met lijm (een dun laagje) en laat deze 
dan drogen.  

• Bij het maken van de hoek de wandbekleding goed verwarmen, trek de wandbekleding dan strak 
om de hoek heen en wrijf daarna de wandbekleding goed aan.  
(Zie afbeeldingen) 
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Lassen van de naden 
 
 

• Frees de naden m.b.v. een wandguts of driehoekskrabber iets open, zodanig dat er een V vorm 
ontstaat. 

• Er mag niet dieper worden gefreesd dan de 2/3 van de dikte van de vloerbedekking. 
 

 

      
 
 
 

• ± 24 uur na het aanbrengen van de wallgard mogen  de naden thermisch afgelast worden. 

• Gebruik voor het lassen  een Ø 4,0 mm lasdraad (zoals de vloerbedekking). 
• Zorg steeds voor een constante hoek tussen het lasmondje en de wand. 
• Gebruik hiervoor het door Tarkett aanbevolen snellasmondje. 
• Uitvoeringssnelheid  ± 1 tot 2 meter per minuut 
• Lastemperatuur ± 230°C tot 300°C 
• Steek de lasdraad in 2 maal af  de eerste keer direct na het lassen, wanneer het lasdraad helemaal 

is afgekoeld, kan dit in 2 keer afgestoken worden (eerst met het halfmaanmes met afsteekplaatje 
en vervolgens nadat de draad geheel is afgekoeld  met een scherp halfmaanmes of de mozart 
trimmer). 
 
 
 

       
 
 
Let op: deze gegevens zijn bij 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. 
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Aanbrengen van de wandbekleding horizontaal 

 

Het verticaal verwerken van banen wandbekleding is de meest klassieke manier. Horizontaal verwerken kan 
toegepast worden om minder naden te creëren en als er niet tot het plafond gewerkt hoeft worden. 
Wel kan er aan de boven zijde een passtrook toegepast worden. Deze mag overlapt aangebracht worden. 

 
• De omtrek van de ruimte opmeten en de rol ± 24 uur voor verwerking laten acclimatiseren bij een 

omgevingstemperatuur van minimaal 18°C in de desbetreffende ruimte. 
• Trek een horizontale lijn op de wand ter hoogte van de maximale hoogte van de wandbekleding, 

daarbij uiteraard rekening houdend met de 3 cm die over de opstaande plint valt. (bijv.: als de 
wandbekleding 200 cm breed is, is de maximale hoogte waarop de wandbekleding bevestigd wordt 
207 cm vanaf de vloer)   
(zie afbeelding) 
 
 

 

                        
 
 

• Breng lijm aan op de wand tot de maximaal afgetekende hoogte. 
• Zet de rol recht op en plaats deze zo dat de lijn op de achterzijde van de rol samenvalt met de 

afgetekende lijn op de muur. 
• Rol de rol horizontaal af en volg daarbij de richtlijn op de muur. Strijk zorgvuldig van boven naar 

beneden over de wandbekleding en gebruik de hockeystick en/of het aanwrijf blad of de 
cornerroller voor de inwendige hoeken. 

 
 

Het aanbrengen van de borderrand: 

 

• Als men een borderrand/passtrook maakt van de wandbekleding, teken dan achterop de banen met 
potlood de borderhoogte af en houd hier dan rekening met de 3 cm overlapping op de 
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wandbekleding. Snijd, bij de toepassing van een standaard border, de border aan de bovenkant 
pas. 

 
• Bij de overlapping van de border dient de overgang naar de wandbekleding op 0 afgesmeerd te 

worden zoals bij de opstaande plint, met een stand vaste en druk vaste uitvlakmassa of profiel 
PJ30. 

• Snijd de border op de juiste lengte af (zie lengte van de rol). 
• Breng lijm aan op de wand en let er daarbij goed op dat u ook lijm aanbrengt op het deel van de 

wandbekleding dat overlapt.(maak een lijn en plak hier een stuk breed schilder tape tegenaan voor 
het tegengaan van lijm op de wandbekleding) 

• Begin met de verwerking in een hoek of boven een deur. 

 
 
 
 
Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continu verbetering van onze producten.  


