
VERWERKINGSADVIES 

NAUTOLEX WAND- EN PLAFONDBEKLEDING 

1) Om het materiaal makkelijk te verwerken en te verlijmen kunt u het beste eerst 

mallen knippen. Voordat u dit doet, bekijkt u eerst hoe u uitkomt met eventuele 

naden. Naden vallen het minst op in een hoek. Het is dus het beste om vanuit een 

hoek te gaan werken. De mallen kunt u knippen met een extra rand van 2 of 3 

centimeter, welke u na het verlijmen afknipt of afsnijdt. 

 

2) De lijmspecificatie goed lezen en rekening houden met de juiste 

verwerkingstemperatuur (minimaal 15 graden). Als de temperatuur niet goed is en u 

houdt de wacht tijd niet goed aan dan kunnen achteraf blaasjes achter het materiaal 

ontstaan. De lijm kan met een lijmkam of kwast aangebracht worden. Daar de 

contactlijm dubbelzijdig aangebracht zou moeten worden, is het makkelijker deze 

lijm eerst op de ondergrond aan te brengen, waarna u het materiaal hier even 

tegenaan zet en weer loshaalt. Nu is het materiaal ook voorzien van lijm waardoor u 

minder het risico loopt dat u de lijm op de toplaag knoeit. De acrylaatlijm kan 

enkelzijdig aangebracht worden. 

 

3) Wanneer de lijm donkerder word en aanvoelt als een soort kauwgom dan kunt u het 

materiaal op de ondergrond aanbrengen. Dit doet u door de twee uiterste punten 

van de mal zacht op de ondergrond te drukken. De rest van het materiaal gelijkmatig 

aandrukken met behulp van een zachte verf- of behangroller. Let op: het materiaal 

niet hard met de vingers of handen aandrukken, anders kunnen afdrukken zichtbaar 

blijven. Ook na het aanrollen van het materiaal de eerste dag niet met vingers in het 

materiaal drukken, pas als de lijm volledig is uitgehard kunnen bijvoorbeeld platen 

tegen het plafond worden gedrukt. De overtollige randen kunt u nu op maat knippen. 

 

4) Het maken van naden gaat als volgt. Waar een naad in het materiaal moet komen, 

gebruikt u aan weerszijden van het materiaal geen lijm. U laat twee stukken 

materiaal elkaar overlappen en snijdt deze langs een liniaal of meetlat recht 

doormidden (zoals bij tapijt leggen of behangen). U heeft nu een rechte 

aaneengesloten naad. Nu kunt met een kleine kwast de lijm onder de naad 

aanbrengen en de naad voorzichtig aandrukken met een verf- of behangroller. 

Wij wensen u veel succes! 


