
VERWERKING

VOORDELEN

•  Geschikt voor alle 
types behang.

• Gebruiksklaar.
•  Laat geen vlekken 

na.

CONSEILS DE POSE

Voor een stabieler  
resultaat de rollen 
behangpapier minstens 
48 uur op voorhand 
laten acclimatiseren in 
de te behangen ruimte. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVINg.
SEM-PRO XXL is een hoogwaardige, gebruiksklare, 
met hars versterkte lijm voor het lijmen van vinylbe-
hang,  geschuimd vinyl met reliëf, speciaal behang 
(veloursbehang, weefselbehang,…) Geschikt voor 
verwerking in keukens en badkamers. Transparant 
na droging. Laat geen vlekken na.

SAMENSTELLINg, VORM EN KLEUR.
Lijm onder de vorm van een pasta op basis van 
zetmeel, cellulose-ether, hars, water en conserve-
ringsmiddelen. SEM-PRO XXL bestaat in de vorm 
van een smeuïge gel met een lichtwitte kleur.

TOEgESTANE ONDERgROND.
• Gipsplaten.
• Gipstegels.
• Beton of cementpleister.

VOORZORgSMAATREgELEN.
De temperatuur bij verwerking en droging 
moet tussen 5 en 35°C bedragen. 

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND.
De ondergrond moet zuiver, droog, stofvrij en 
normaal absorberend zijn. De ondergrond moet 
ook voldoen aan de vereisten van het DTU 59.4. 
Op absorberende ondergronden (gipstegels, 
gipsplaten,…) eerst onze grondlaag PRIM-
PLAQUE aanbrengen. Oud behang verwijderen.
Oude verf afschuren, wassen en afspoelen. Niet 
hechtende verf verwijderen. 
Op zachte ondergronden onze verharder 
DURCIFOND aanbrengen. 
Om de banen makkelijker te kunnen verstellen, 
is het aan te raden de ondergrond voor te lijmen 
met verdund SEM-PRO XXL, namelijk 1 volume 
lijm voor 3 à 4 volumes water.  

AFWERKINg.
• Vinylpapier.
• Geschuimd vinyl met reliëf.
• Lichte textielbekleding.
• Overschilderbaar vliesbehang.
• Speciaal behang (veloursbehang, weefselbehang).

TE CONULTEREN DOCUMENTEN. DTU 59.4.

TECHNISCHE EIgENSCHAPPEN.
Densiteit: ongeveer 1.

VERPAKKINg.
Plastic emmers van 5 en 15 kg.

OPSLAg.
6 maanden in de nog ongeopende originele 
verpakking indien beschut tegen vorst en extreme 
hitte (opslagtemperatuur tussen 0 en 30°C) en 1 à  
2 maanden na eenmaal te zijn geopend. 

LIJMEN VAN DE BEKLEDINg.
Lijm gelijkmatig en voldoende aanbrengen op 
de achterkant van de baan. De lijm (ongeveer  
5 à 10 minuten) laten inweken volgens de richt-
lijnen van de fabrikant van de bekleding. Het is 
mogelijk meerdere banen op voorhand klaar te 
maken indien deze verwerkt kunnen worden 
binnen de 40 minuten (droogtijd van de lijm). De 
twee uiteindes van de baan naar binnen plooien 
tot ze elkaar net niet raken.

AANBRENgEN VAN DE BEKLEDINg.
De baan bovenaan op de muur aanbrengen en 
gladwrijven van boven naar beneden en van 
het midden naar de zijkanten. Overtollig lijm 
tussen de naden verwijderen met een spons en 
eroverheen gaan met een nadenroller. Verse 
lijmvlekken verwijderen met een vochtige spons.

VERBRUIK. 200 g/m².

SEM-PRO XXL
BEHANGERSLIJM 

GEBRUIKSKLAAR – HOGE KWALITEIT
VINYLBEHANG, SPECIAAL BEHANG EN VLIESBEHANG

VERWERKINGSADVIES

HOOGWAARDIGE 
BEHANGERSLIJM 
Dankzij het hars in de 
samenstelling wordt 
SEM-PRO XXL  
aanbevolen voor het 
lijmen van vliesbehang, 
speciaal behang of  
vinylbehang, in het 
bijzonder voor vochtige 
ruimtes (keukens,  
badkamers).


