Verwerkingsvoorschriften
Deze instructies zijn belangrijk bij het aanbrengen van Look'likes Wallpaper en dienen dus
ook gerespecteerd te worden. De juiste voorbereiding en correct lijmgebruik, gecontroleerde
omgevingsindicatoren en kwaliteitsvol vakmanschap bepalen de uiteindelijke afwerkingsgraad van
dit product.
Belangrijk !! Look'likes Wallpaper kan enkel aangebracht worden door de door
Look'likes opgeleide plaatser. Look'likes is een natuurlijk houtproduct. Ieder
vel is uniek, afwijkingen in kleur en structuur komen voor en zijn volkomen
natuurlijk. Controleer ieder vel vooraleer tot de verwerking over te gaan. Mocht
u ondanks onze strenge kwaliteitseisen toch nog iets ontdekken die niet
conform de kwaliteit is, gelieve het niet te verwerken. Het volstaat ons op de
hoogte te brengen en wij leveren een nieuw vel. Houdt er eveneens rekening
mee dat de kleur van Look'likes Wallpaper zich bij blootstelling aan licht
verdiept.

Benodigdheden:
- Breekmes
- Look'likes Wallpaper-lijm
- Plastic aandrukspatel
- Winkelhaak
- Metalen snijlat
- Lijmkam V-groef 1 mm
- Rolmeter
- Schuurspons
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Voorbereiding ondergrond
Een goede voorbereiding van de ondergrond is noodzakelijk om een goed eindresultaat te verkrijgen. Een perfecte
Look'likes Wallpaper muur is enkel mogelijk door te starten met een vlakke onbeschadigde droge muur.
Controleren op onderstaande punten:
− De oppervlakten dienen droog, vast, egaal en effen te zijn
− Beschadigde en niet draagvaste delen verwijderen tot ondergrond dragend wordt.
− Loszittende delen vastzetten of verwijderen.
− Controle op scheuren, barsten of beschadigingen. Herstellingen gebeuren met aangepaste vul- en uitvlakmiddelen,
deze moeten verenigbaar zijn met het daaropvolgende Look'likes Wallpaper aanbrengsysteem. We raden aan om het
product eerst uit te testen op een klein oppervlak.
− Openingen tussen schrijnwerk en muren: dichten met elastische en overschilderbare acrylaat mastiek.
− Steeds nazien of er plaatsen zijn met een abnormaal hoge vochtconcentratie. Eventuele constructiefouten die de
muren extra vochtbelasten moeten hersteld worden. Controle op koude bruggen uitvoeren en waar nodig thermisch
isoleren met isolatie en dampscherm.
− Vet en stof verwijderen. De verlijming op deze ondergrond kan niet optimaal gebeuren.
Gelieve steeds na te zien of de ondergrond zich nog in goede staat bevindt (vb. controle op verpoedering bestaande verflagen,
hechting bestaande verflagen,…). Controle uitvoeren of bestaande behandeling van de ondergrond verenigbaar is met
Look'likes-lijm. Behangen met Look'likes Wallpaper boven een bestaand behangpapier wordt ten stelligste afgeraden, omwille
van het gevaar van blaasvorming. Indien u dit toch wil doen, raden wij u aan een proefvlak te behangen en resultaten af te wachten.
De specifieke ondergronden dienen voorbereid te worden met een aan de ondergrond en Look'likes-lijmsysteem aangepaste
primer. Poreuze ondergronden zijn gevoelig voor vochtopname en dienen behandeld te worden met een aan de ondergrond
en Look'likes-lijmsysteem aangepaste isoleerprimer. Dit laat een egale droging van de lijm toe. Verpoederde ondergronden
worden eerst behandeld met een aan de ondergrond en Look'likes-lijmsysteem aangepaste fixeer-primer. Bij gipsplaten
raden we aan om een hechtingsprimer te gebruiken.
Omgevingscondities
Look'likes Wallpaper dient optimaal aangebracht te worden bij een normale temperatuur (tussen 15°C en 25°C) en
vrij constante relatieve luchtvochtigheid (tussen 45% en 65%). Indien je geconfronteerd wordt met andere waarden,
gelieve steeds contact op te nemen met uw dealer voor bijkomende informatie. Bij extreme schommelingen van de
luchtvochtigheidsgraad kunnen krimp en/of uitzetting optreden. Bijgevolg is het ten stelligste af te raden om ramen en/
of deuren open te zetten tijdens en na de plaatsing. Dit vermijden tot de Look'likes Wallpaper afgewerkt is.
De Look'likes lijm maakt gebruik van de luchtvochtigheid om uit te harden. Bij te hoge luchtvochtigheid wordt de open
tijd van de lijm beduidend korter. Bij te lage luchtvochtigheid is de initiële kleefkracht onvoldoende. Om een optimale
verwerkbaarheid van de lijm te hebben moet de relatieve vochtigheid tussen 45% en 65% liggen.

Verwerkingsinstructies
Voorbereiding
• Voorbereiding ondergrond: bovenstaande paragraaf
• Look'likes Wallpaper dient minimum 24 uur voor plaatsing in de te verwerken ruimte aanwezig te zijn om
te acclimatiseren. Dit om krimpen/uitzetten te vermijden onder invloed van een wijzigende temperatuur en
luchtvochtigheid. Indien dit niet gebeurt is er een grote kans op blazen en opstekende voegen.
Snijden van Look'likes Wallpaper
• Snij altijd langs de zijde die niet gebruikt dient te worden.
• Gebruik een scherp breekmes voor het snijden. Het is beter om verschillende keren zacht over het oppervlak te gaan
dan 1 keer met grote druk.
• De lange zijden van Look'likes Wallpaper zijn evenwijdig. De korte zijden staan niet noodzakelijk loodrecht op de lange
zijden. Met behulp van een winkelhaak kan deze rechte hoek gevormd worden.
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Applicatie van de lijm op de muur
• Gebruik de speciaal ontwikkelde Look'likes lijm. Bij gebruik van andere lijm vervalt de
productverantwoordelijkheid van de fabrikant.
• Bestrijk een oppervlak iets groter dan het aan te brengen Look'likes vel. De lijm heeft een 		
beperkte open tijd en zo wordt vermeden dat de lijm al volledig uitgehard is.
• Breng de Look'likes Wallpaper-lijm aan met lijmkoker-spuitpistool en verdeel gelijkmatig over
de te bekleven ondergrond met de lijmkam. (Het te gebruiken type lijmkam heeft een
vertanding die een laag van 1 mm lijm op de ondergrond voorziet. Respecteer een richtverbruik
van ongeveer 1 koker per m². Zorg ervoor dat de hoeveelheid lijm overal even groot is, zo
worden lijmophopingen vermeden. Bij teveel lijm krijg je bij het aandrukken van een Look'likes
Wallpaper een grote lijmophoping aan de zijkanten, dit geeft ook een grotere kans op blazen.
• Bij vertikale plaatsing van Look'likes Wallpaper moeten de lijmgroeven horizontaal liggen. Op
deze manier is het veel makkelijker om een vlak eindresultaat te bekomen.
Aanbrengen van eerste vel Look'likes Wallpaper
• Bij aanvang van het aanbrengen van Look'likes Wallpaper dient verticaal een loodlijn bepaald te worden waar
het eerste vel tegen gekleefd wordt. Bovenaan evenwijdig aan loodlijn werken en baan Look'likes Wallpaper laten
neerdalen. De initiële kleefkracht van de lijm is voldoende om het vel Look'likes Wallpaper vast te houden en kleine
correcties zijn nog mogelijk.
• Met een spatel wordt de baan Look'likes Wallpaper aangedrukt om zo overtollige lijm egaal te verdelen en het
Look'likes Wallpaper oppervlak effen te krijgen. Het aandrukken start in het midden van het vel naar de buitenzijden
toe. Zo worden ophopingen in het midden van het vel vermeden. Hou er rekening mee dat er een vrij grote druk moet
gegeven worden voor een goed resultaat.
• Lijmresten dienen onmiddellijk (voor droging) van het fineer verwijderd te worden. Gebruik daartoe thinner of
wasbenzine. Gebruik deze producten nooit rechtstreeks op het fineer. Eerst aanbrengen op een vod, waarna lijmresten
verwijderd worden. Indien lijmresten diep in de nerven ingedrongen zijn, kan voor verwijdering hiervan gebruik
gemaakt worden van schuurpapier. Gebruik nooit water voor de verwijdering van lijmresten.
• Controleer of er blazen/oneffenheden te zien zijn op het oppervlak. Dit kan het best opgemerkt worden onder
strijklicht. Het is ook mogelijk om deze oneffenheden te voelen.
• Indien na het aanbrengen nog een blaas te percipiëren is kan deze op volgende wijze verwijderd worden: maak over
de volledige lengte van de blaas een snede met een breekmes (in de richting van de houtnerven). Na het maken van
de insnede onmiddellijk aandrukken met aandrukspatel. Vervolgens moet de gemaakte insnede onmiddellijk
overschuurd worden zodat deze niet langer zichtbaar is. Er moet geschuurd worden in richting van de houtnerven. Dit
kan tot maximaal 30 tot 45 minuten na het aanbrengen van het vel. Vaak controleren is dus de boodschap.
Stotend aanbrengen van volgende vellen Look'likes Wallpaper
• Breng de lijm aan op de volgende baan.
• Volgende banen worden in het lijmbed stotend tegen het vorige gekleefd. Hierbij komt lijm vrij in de naad, die kan met
een spatel makkelijk verwijderd worden.
• Het aandrukken gebeurt op dezelfde manier als het eerste vel.
• Naden worden aangedrukt met nadenroller. Om tot een praktisch naadloos geheel te komen is het aan te raden om de
voegen tussen de vellen te reinigen vooraleer de lijm droog is. Reinig ook met thinner of wasbenzine, hierdoor krijg je
een zuivere naad.
• Vervolgens de naad voorzichtig schuren zodat het schuurstof van het hout zich kan vermengen. Hierdoor wordt de
naad bijna onzichtbaar.
• Wees er snel bij om te controleren op fouten. Indien de lijm nog niet is uitgehard kan er zeer makkelijk gecorrigeerd
worden.
Weetjes
• Buitenhoeken kunnen met Look'likes Wallpaper verder gekleefd worden (minimaal 10 cm).
• In binnenhoeken worden de banen met behulp van een rechte lat en een scherp mes doorgesneden.
• Look'likes Wallpaper is te verwerken met alle gereedschappen door de vakman gekend.
Opmerkingen bij verwerkingsinstructies
• Blaasvorming en eventuele installatiefouten moeten hersteld worden alvorens de lijm droogt. De instructies zijn
hierboven terug te vinden.
• Controleer na het plaatsen Look'likes Wallpaper met strijklicht. Op deze manier zijn blazen snel te percipiëren.
• Pas op voor oneffenheden in de te behangen muur. Bij het schuren van geplaatste Look'likes Wallpaper kan dit
problemen veroorzaken (doorschuren).
• Bij horizontale plaatsing wordt aangeraden om de banen niet lineair aan te brengen. Werk zoals een plankenvloer.
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Afwerking
Na minimum 24h kan gestart worden met de afwerking van Look'likes Wallpaper.
Dit komt doordat de lijm volledig moet uitgehard zijn.
Schuren
• Look'likes Wallpaper wordt voorgeschuurd geleverd. Hierdoor moet enkel met fijne korrel
(180 of fijner) nageschuurd worden. Bij te grovere korrel bestaat de kans op
doorschuurfouten.
Bij een muur met een oneffenheid is de kans reëel dat op bepaalde plaatsen het fineer weggeschuurd wordt. Dit kan
vermeden worden door te starten met een vlakke ondergrond.
• Het is zeer belangrijk om de vellen goed te schuren vooraleer tot de afwerking over te gaan. Dit gebeurt het best
manueel a.h.v een schuurblok. Schuur enkel in de richting van de houtvezels.
• Na het schuren moet het schuurstof verwijderd worden. Dit kan aan de hand van luchtdruk of door gebruik te maken
van een handborstel.
Keuze van het afwerkingsproduct
• Look'likes Wallpaper kan met olie of vernis afgewerkt worden. De olie afwerking lijkt het sterkst op onbehandeld
hout maar is minder bestand tegen vlekken. De vernisafwerking is de sterkste afwerking maar zal minder natuurlijk
ogen.
• Look'likes Wallpaper zal onder invloed van zonlicht verkleuren, de kleur zal dieper worden. De definitieve kleur zal na
6 maand bereikt worden.
• We raden aan om Look'likes Wallpaper af te werken met de producten van ciranova. Het gamma en de lijst van
verdelers is te vinden op http://www.ciranova.be.
• Decospan raadt bepaalde producten uit de ciranova collectie aan voor de afwerking van Look'likes Wallpaper.
Het beste resultaat bekom je met de hardwax magic olie en voor de vernis raden we de Aquafix magic 2K aan.
Deze producten kunnen via Decospan aangekocht worden.
Verwerking olie Hardwaxoil magic
• De olie kan aangebracht worden na het schuren en verwijderen van het schuurstof.
• Voor gebruik goed schudden en oproeren. Je kan het product aanbrengen met kwast, rol of vod.
• Laat de olie enkele minuten indringen en veeg nadien de overtollige olie weg. Dompel de vodden nadien in water om
zelfontbranding te vermijden.
• Droogtijd: 6-8 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur,
de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen verlengen de droogtijd.
• Voor een ideale bescherming raden we aan om 2 lagen aan te brengen. Tussenschuren met fijne korrel is niet
noodzakelijk maar zal wel een gladder resultaat geven.
Verwerking vernis aquafix magic 2K
• De vernis kan aangebracht worden na het schuren en verwijderen van het schuurstof.
• De vernis bestaat uit 2 componenten vernis en verharder (10%). Die moeten minstens 15 min voor het aanbrengen
goed gemixt worden. De verpakking is aangepast de kleine verpakking met de harder kan al roerend bij de vernis
gevoegd worden.
• Aanbrengen via rol of borstel (kortharige rol)
• We raden aan om 2 lagen aan te brengen. Na 2-4 uur moet tussengeschuurd worden met fijne korrel (280-320).
Verwijder het schuurstof en breng de volgende laag aan.
• Droogtijd: 3 dagen. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur,
de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door een hogere
temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.

Onderhoud
Indien Look'likes Wallpaper goed afgewerkt is, wacht je best 1 – 2 weken alvorens je deze kan reinigen met een vochtige
doek. Gebruik hiervoor lauw water met een beetje reinigingsmiddel (niet schurend!).
Als je merkt dat de Hardwaxoil Magic te “schraal” wordt in de loop van de tijd, kan deze steeds eens nabehandelen met
onderhoudsolie naturel ciranova.
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