
 

Van welk materiaal is het behang gemaakt? 
Ons behang wordt gemaakt van hoogwaardig 
vliesbehang (165 grs) met een mooie matte afwerking. 
Vliesbehang is een stuk sterker dan gewoon (papier) 
behang, en is heel eenvoudig aan te brengen.

Waar moet ik op letten voordat ik begin met  
behangen? 
Zorg ervoor dat de ondergrond glad, schoon, 
droog en netjes is. Eventuele losse verflagen en 
oude behangstukken moeten worden verwijderd en 
oneffenheden weggewerkt. Schilder de muur eventueel 
in een kleur die gelijk is aan de achtergrondkleur van 
het behang indien deze erg afwijkt van het behang. 
Wacht na het schilderen minstens 2 weken met 
behangen, want de muur moet kurkdroog zijn. 

Wat heb ik nodig aan behangspullen? 
Dit heb je nodig (te koop bij elke bouwmarkt):
• emmertje lijm voor vliesbehang. Wij adviseren: 

Ready & Roll (roze) van Perfax voor vliesbehang. 
Let goed op, want er is ook Ready & Roll voor 
papierbehang, maar die moet je dus niet hebben!

• grote lijmroller (Perfax)
• kleine ronde kwast (voor de randen en hoeken)
• grote verfbak
• behanglineaal
• behangspatel
• potlood
• superscherp Stanleymesje
• keukenrol (waarmee je eventueel overtollig lijm 

weghaalt)

Hoe plak ik het behang op de muur? 
Het grote voordeel van vliesbehang is dat je de muur 
insmeert met lijm, en niet meer de lange behangbanen 
zoals vroeger. Je hebt dus geen behangtafel meer nodig. 
Het is zo makkelijk, echt iedereen kan het!

Op de behangrol staat een duidelijke instructie (in het 
Engels). Het komt hierop neer:
1. Knip eerst de banen los van de rol en leg ze in 

de juiste volgorde boven op elkaar (de banen zijn 
genummerd).

2. Het belang van het plakken in de juiste 
volgorde is bij fotobehang evident, maar ook bij 
patroonbehang is dit erg belangrijk. Om eventuele 
lichte kleurverschillen te voorkomen, worden de 
banen namelijk als het ware ‘om en om’ geprint 
(dat zul je zien als je het behang uitrolt).

3. Check wat de onderkant is (dit wordt aangegeven 
met ‘bottom’).

4. Je behangt in principe altijd van links naar rechts.
5. Baan voor baan smeer je de muur in, iets meer dan 

de breedte van een behangbaan (48,7 cm). Breng 
voldoende lijm aan zodat je bij het aanbrengen de 
baan makkelijk op de juiste plek kunt schuiven. Het 
duurt ongeveer 10 minuten voordat de lijm droog 
is, dus je hebt genoeg tijd om de baan recht aan te 
brengen.

6. Per baan snijd je het overtollige behang onder- en 
bovenaan af met behulp van de behangliniaal en 
een scherp mesje.

7. Dit herhaal je totdat alle banen op de muur zitten.

Mag ik jullie een foto sturen van het  
eindresultaat? 
Graag zelfs! Wij vinden het superleuk om te zien waar 
ons behang terecht is gekomen. Mail je mooiste foto 
naar barbara@kekamsterdam.nl of via Whatsapp naar  
06-20545235, en wie weet delen we jouw foto via 
Instagram. Als je hier zelf ook op actief bent, zet dan 
even je @naam erbij, zodat we je kunnen taggen.

Heel veel plezier van ons behang!

Hartelijke groet,  
Team KEK Amsterdam

Is jullie behang milieuvriendelijk? 
Jazeker! De basis van ons behang voldoet 
aan de zogenaamde Oeko-Tex® Standard 100 norm. 
Ons behang is vrij van Formaldehyde en andere 
vluchtige stoffen die schadelijk kunnen zijn. Een deel 
van het pand waar het behang wordt geproduceerd, 
wordt verwarmd met de restwarmte van onze 
behangproductie.  Verder is onze behangleverancier 
zogenaamde Paper for Paper Goldpartner. Dit houdt in 
dat het papierafval teruggaat naar de fabriek, waar weer 
nieuw papier wordt geproduceerd.
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What is your wallpaper made from? 
Our wallpaper is made from a high quality non-woven 
wallpaper (165 grams) with a nice matt finish. This kind 
of wallpaper is a lot stronger than ordinary wallpaper 
(paper), and is very easy to apply.

What should I consider before I start applying the 
wallpaper? 
Make sure the surface is smooth, clean, dry and tidy. 
Any loose paint layers and old wallpaper pieces must 
be removed and fill up old screw holes. Paint the wall 
possibly in a colour similar to the background colour of 
the wallpaper, if this is very different from the wallpaper 
itself. Wait at least two weeks after painting with 
applying the wallpaper, because the wall must be super 
dry. 

What do I need to apply the wallpaper? 
You need the following tools (available at any hardware 
store):
• non-woven wallpaper glue. We recommend: Ready 

& Roll (pink) Perfax for non-woven wallpaper. Be 
careful, because there’s a Ready & Roll for Paper 
wallpaper, but this is not what you need!

• large glue roller (Perfax)
• small round brush (to glue the edges and corners)
• large paint tray
• wallpaper spatula
• pencil
• super sharp knife
• clean, lint-free, cotton rag (e.g. old handkerchief)

How do I paste the wallpaper on the wall? 
The main advantage of non-woven wallpaper is that 
you apply the glue to the wall instead of to the sheets 
of wallpaper as we used to do. So you don’t need any  
wallpaper tables anymore. It’s really easy, anyone can do 
this!

On the roll of wallpaper you’ll find clear instructions, 
namely:
1. First cut the numbered sheets free from the 

roll and place them on top of each other in the 
correct order matching tops and bottoms.

2. It’s not only important to do this with photo 
wallpaper, but also with pattern wallpaper.

3. Basically, you always apply the wallpaper from left 
to right.

4. Apply each sheet seperately, putting a good layer 
of glue on the wall slightly wider than one sheet 
(48.7 cm). Apply sufficient glue so you can easily 
slide the sheet into the right place. It takes about 
10 minutes before the glue is dry, so you have 
enough time to place the sheet correctly.

5. Then you cut off the excess wallpaper with the 
wallpaper ruler and a sharp knife.

6. Repeat this until all sheets are placed on the wall.

Can I send you a picture of the end result? 
Yes please! We're excited to see where our wallpaper 
ends up. Mail your best picture to  
barbara@kekamsterdam.nl or via Whatsapp to  
+31 (0)6 205 45 235, and maybe we share your 
photo on Instagram. Please let us know your Instagram 
account name (if you have one), so we can tag you in 
our posts.

We wish you lots of fun with our wallpaper!

Sincerely, 
Team KEK Amsterdam

Is your wallpaper environmentally friendly? 
Absolutely! Our wallpaper meets the Oeko-Tex® 
Standard 100 norm. Our wallpaper is free of 
formaldehyde and other volatile substances that can be 
harmful to your health. Part of the property where the 
wallpaper is produced is heated by waste heat from 
our wallpaper production. Furthermore, our supplier 
is a Paper to Paper Gold Partner. This means that the 
paper waste goes back to the factory, where it will be 
used to produce new paper. www.kekamsterdam.com   .de
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