Productspecificaties
MultiTexPro
Technische gegevens

MultiTexPro

Samenstelling

Polyester Weefsel, drie laags

Printmethode

Sublimatie

Printbreedte

290 cm x 1200 cm (kamerhoog)

Gewicht

±710 gr./m²

Dikte

±5 mm

Brandcertificaat

EN-13501: C-s1, d1
Let op: De norm EN 13501 is een brandclassificatie van bouwmaterialen en
bouwelementen getest volgens het bouwbesluit.
DIN 4102 (ook wel b1, b2 etc. genoemd) is de bepaling van het verbrandingsgedrag.
Een B1-certificering is niet te vergelijken met de bovenstaande certificering.

Samenstelling van
het materiaal

±90% Polyester
±10% overig

Lichtechtheid

ISO 105-B02: 6/7
1 = zeer slecht - 8 = zeer goed

Wrijfechtheid
(schaal 1-5)

Nat 		
Droog

Akoestische waarde

Alpha w conform
NRC 			
SAA 			

Structuur

MultiTexPro heeft een textiel structuur.

Kleur

Materiaal zonder print heeft een wolkerige witte tint.

Reiniging

Voorkom dat kleurpigmenten afbreken door MultiTexPro
niet schoon te maken met bleekhoudende middelen.

4-5
4-5

(ISO 11654) 		
(ASTM - C423)
(ASTM - C423)

= 0,25(H)
= 0,30
= 0,31

(zie pagina 2)

Voorschriften

Algemene voorschriften
Behandel het product voorzichtig bij transport.
Geschikt voor binnen in droge ruimtes.
Schakel stroomvoorzieningen van stopcontacten uit voordat je begint
met de montage.
Plak MultiTexPro op verticale ondergronden.
Plaats de wandbekleding met minimaal twee personen.
Monteer MultiTexPro vanaf de rol.
Let op: wees voorzichtig met eventuele vouwvorming van het
materiaal. Deze kunnen onherstelbaar zijn.

Het is belangrijk om de zuigende werking van de ondergrond
te testen. Dat doe je heel eenvoudig: maak de ondergrond nat
met een vochtige spons of plantenspuit. Wordt de ondergrond
donkerder? Dat betekent dat het de vocht opneemt en dat een
voorbehandeling met Voorstrijk Sneldrogend noodzakelijk is.

Montagevoorschiften
Maak de wand stofvrij met een borstel.
Behandel zuigende ondergronden (zoals gasbeton, gips etc.) voor
met een primer. Laat deze +- 5 uur drogen in een kamertemperatuur
tussen de 17 en 25°C.
Zorg ervoor dat de ondergrond minimaal 15°C en vocht- en
schimmelvrij is.
Tip: plaats genoeg verlichting in de ruimte, dat werkt veel fijner!

*Strijklicht wordt ook wel vallicht, vals licht
of laag zonlicht genoemd. Met dit licht zie
jij kleine oneffenheden die je met ‘normaal
daglicht’ niet ziet. Dit is bijvoorbeeld
zichtbaar in een gedeelte van 2 meter
binnen een ramenspel.
Lichte, effen kleuren spelen hierbij een
grote rol. Gebruikelijk is om een A4
sample te bestellen in de gewenste
kleursamenstelling.

Montagehandleiding
1
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1. Werk oneffenheden groter dan 4
mm weg. Zorg daarnaast voor een
stofvrije wand.
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2. Ga je behangen op een
zuigende ondergrond? Dan is een
voorbehandeling wenselijk.
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4. Rol het behang vanaf de koker uit.
Voer deze stap met twee personen
uit, dat werkt fijner.

5. Check of jouw print goed is
geplaatst. Check? Strijk het behang
dan vlak met een spatel of rakel. Werk
hierbij van boven en het midden naar
buiten toe.
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7. Wil je een professionele
uitstraling? Werk dan de
hoeken en eventuele
eindstukken af met
bijbehorende profielen.

8. Tijdens de montage kunnen er
donkere korrels vrijkomen. Deze zijn
eenvoudig te verwijderen met een
stofzuiger of stoffer en blik. Zitten
er korrels op het behang? Verwijder
deze met de borstelkop van jouw
stofzuiger.
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3. Voorzie de wand van een royale
laag behanglijm. Ideaal is om dit
voor maximaal één tot twee meter te
doen, anders droogt de lijm uit.
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6. Snijd nu de randen en ander
overtollig materiaal weg met een
scherp afbreekmes. Duw de randen
nog eens extra aan met een spatel.
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9. Tijd voor de finishing touch!
Plaats de stopcontacten en/of
lichtschakelaars op de wand. En
genieten maar!

