
Meesterhand / Renovatievlies Project voorbehandeld / 12 november 2020

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. / Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00 /  info@meesterhand.nl / www.meesterhand.nl

1 van 2

Renovatievlies Project voorbehandeld

Een glad, gepigmenteerd vliesbehang voor het verkrijgen van gladde
wanden bij zowel nieuwbouw, renovatie of onderhoud.
Doorgaans volstaat één verflaag voor een perfect gedekt oppervlak.

VOORDELEN

• Scheuroverbruggend
• In de meeste gevallen volstaat één afwerklaag
• Vrij van glasvezels
• Eenvoudig te verwijderen door de Renovatievlies te bevochtigen
• Geen inweektijd dus snel te verwerken
• Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling Cellulose en textielvezels
Gewicht Ca. 130 gram per m2

Brand beveiligingsklasse ‘B-s1,d0’ volgens EN 13501-1 is ‘B1’ (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
Waterdampdoorlatend Volgens DIN 52615 voor een diffusie equivalente dikte van de luchtlaag van 0,01 m
Binnenluchtkwaliteit Klasse A+
Oekotex certificaat stand. 100 Klasse ll

ARTIKELGEGEVENS

Rolafmetingen 25 m lang x 1 m breedte
Gewicht Ca. 130 g/m2
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GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde
toepassing. Oud behang en niet hechtende verflagen verwijderen.

Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met
verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel of van plaksel.

Bij gebruik behangmachine
Instelling behangmachine 0,4 - 0,6.
Gebruik Meesterhand Glasweefsellijm, max. 10 - 20% verdunnen met water.
Geen inweektijd nodig.

Bij gebruik wandkleeftechniek
Lijmadvies, Meesterhand Glasweefsellijm transparant.
Hoeveelheid lijm, 250 g/m² (bij benadering)

Met behulp van de wandkleeftechniek de Renovatievlies zonder inweektijd aanbrengen.
De stroken naad tegen naad loodrecht verlijmen.
Zonder luchtbellen en kreukvrij met een spatel aandrukken.
Overstekende randen zoals bij plafonds, plinten en ramen met gebruik van een scherp mes en spatel afsnijden.
In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de rand, de volgende
strook moet stotend worden aangebracht.
Na droogtijd met een hoogwaardige dispersieverf volgens EN 13300 overschilderen of met bijvoorbeeld
pleister, behang e.d. bekleden.
Bij een latere renovatie kan het vlies eenvoudig verwijderd worden.

Meesterhand Renovatievlies ondergaat een strenge kwaliteitscontrole.
Controleer voor verwerking op mogelijke fouten.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien banen met fouten toch worden verwerkt.
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