
Handleiding Behangcirkel
Let op: Het juist plakken/verwijderen van de behangcirkel is altijd  op eigen risico.  Wij zijn niet aansprakelijk voor het fout 
plakken/scheuren,  luchtbellen of beschadigingen van de behangcirkel die  ontstaan tijdens het plakproces.

Afhankelijk van het gekozen formaat met 1 of 2 personen plakken.  Zorg dat de ondergrond goed schoon,droog, stof en vetvrij is 
voordat je gaat plakken. 60-80cm kun je in het geheel verwijderen vanaf het achtervel  en start met plakken. 

Plak het bijvoorbeeld vanaf bovenaf en wrijf met een rakel/doek/hand langzaam de sticker op de ondergrond. Doe dit rustig 
en voorzichtig,  bij een luchtbel kun je de sticker een stukje terughalen en opnieuw proberen. Heb je gekozen voor een 
groter formaat? Kies er dan voor om het achtervel langzaam tijdens het plakken stukje voor stukje los te trekken. 
Zo plak je de sticker dus in gedeeltes  op de ondergrond.

Behangcirkel voor gladde ondergronden:

De behangcirkel is geschikt voor harde en gladde ondergronden zoals muren zonder structuur , ramen, meubels en deuren. 
De behangcirkel is gemakkelijk en snel te plakken op vlakke ondergronden. Heeft de muur toch een lichte structuur , 
spachtelputz of een ander soort structuur kies dan voor een behangcirkel voor structuur of een Forex muurcirkel.
Mocht de muur net geschilderd zijn wacht dan 4 weken met plakken in verband met hechting.
Zorg dat de ondergrond goed schoon, droog, stof en vetvrij is voordat je gaat plakken. 60-80cm kun je in het geheel 
verwijderen vanaf het achtervel en start met plakken. 

Behangcirkel voor structuur ondergronden:

Heeft de muur een lichte structuur, spachtelputz of een ander soort structuur kies dan voor een behangcirkel voor structuur!
Deze behangcirkel kan vrijwel op alle ondergronden eenvoudig geplakt worden. Zorg dat de ondergrond goed schoon, 
droog, stof en vetvrij is voordat je gaat plakken. 60-80cm kun je in het geheel verwijderen vanaf het achtervel 
en start met plakken.  Mocht de muur net geschilderd zijn wacht dan 4 weken met plakken in verband met hechting. 
Gebruik een föhn  direct na het plakken voor een betere hechting van de behangcirkel op een structuur ondergrond.

Forexplaat:

Liever geen behangcirkel plakken? Kies dan voor een muurcirkel van Forex plaatmateriaal, dit zijn platen van hoge kwaliteit 
vanaf 60cm worden deze op 5mm dik forex gedrukt. Doormiddel van een ophangsysteem kun je deze muurcirkels 
gemakkelijk en snel ophangen. Forex muurcirkels zijn verkrijgbaar vanaf 15cm 

Behangcirkels formaten:
60cm | 80cm | 100cm | 120cm | 140 cm

 

 

Bij vragen stuur gerust een email of bericht.
0683697217

info@kleinebinky.nl
www.kleinebinky.nl


