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Onze tips voor behang verwijderen

‘MET HET JUISTE 

MATERIEEL KUN

JE ALLES MAKEN..”

Het kan een hels karwei zijn want behang dat al lang op 
een wand zit, is niet altijd eenvoudig te verwijderen. Maar 
als het er dan af is, is de wand klaar voor een heel nieuw 
uiterlijk. 

Met deze tips proberen de Franssen-Franken specialisten het 
werk iets eenvoudiger voor je te maken. Des te sneller kun 
je gaan genieten van de mooie nieuwe muur.

TIP: VERZEKER JEZELF GOED VAN HET MATERIAAL VAN DE WAND.

BIJ EEN GIPSWAND KUN JE NAMELIJK 

NIET MET STOOM EN/OF WATER WERKEN.

Zonder goed materieel is goed werk leveren natuurlijk lastig. 
Daarom zetten wij alles wat jij nodig hebt voor dit werk op een rijtje.

Het juiste materieel

Een goede voorbereiding

MATERIEELKEUZE

TIP: WEET JE NIET WELKE GROEP JE UIT 

MOET SCHAKELEN EN HANGT ER GEEN 

GROEPENVERKLARING/SCHEMA IN JOUW 

METERKAST? 
Zet dan het licht (of iets anders) aan dat 

aangesloten is op de bewuste schakelaar, 
zet de groepen 1 voor 1 uit en je weet wat 

op welke schakelaar is aangesloten.

De goede werkoutfit
Het spreekt misschien voor zichzelf maar zorg dat je altijd oude kleren 
draagt als je aan dit werkje gaat beginnen. Zorg ook voor oogbescherming 
want al dat water en eventuele stof is niet prettig om in je ogen te krijgen. 
Ook zijn handschoenen geen overbodige luxe tijdens dit klusje.

• Behangafstomer
• Prikrol
• Blokkwast
• Plamuurmes
• Schroevendraaier
• Haspel
• Trap

TIP:HUUR DE BEHANGAFSTOMER EN PRIKROLLER EENVOUDIG EN SNEL 

VIA WWW.FRANSSENFRANKEN.COM. DOE DIT TIJDIG ZODAT JE ZEKER WEET 

DAT DIT MATERIEEL VOOR JOU KLAAR STAAT OP ÉÉN 

VAN DE FRANSSEN-FRANKEN VESTIGINGEN.

TIP: ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING

 Op wanden vind je vaak stopcontacten 
en schakelaars en hier zit stroom op. 

Zorg dus dat je de groep in de omgeving 
waar je werkt afsluit. Doe dit ook als de 
stopcontacten en/of schakelaars op een 

andere wand in de ruimte zitten zodat stof 
en water geen gevaarlijke situaties kunnen 
veroorzaken.De stroom die je nodig hebt 
voor jouw werk kun  je, via een hiervoor 
geschikte haspel, uit een andere ruimte 

halen..
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JOUW EIGEN 
STAPPENPLAN

Behang verwijderen

Schakel de stroom uit en verwijder de afdekkappen van de stopcontacten 
en lichtschakelaars.

Stap 1

Bedek de vloer met stevig afdekfolie die tegen vocht kan.
Stap 2

Maak gaatjes in het behang met de prikroller. Door deze gaatjes kan de 
hete stoom uit de behangafstomer beter in het behang doordringen.

Stap 3

TIP: DE KANS IS GROOT DAT JE NIET OVERAL GOED BIJ KUNT EN EEN 

TRAP NODIG HEBT. ZORG DAN WEL VOOR EEN VEILIGE EN STEVIGE TRAP 

MET ANTISLIP ZODAT DE TRAP NIET WEGGLIJDT ALS DE AFDEKVLOER NAT 

WORDT.

Pak de behangafstomer erbij en ga gestructureerd te werk en werk rustig 
de hele muur af. Houd de afstomer iedere keer ongeveer 30 seconden 
tegen het behang en steek er dan direct een plamuurmes onder zodat het 
behang lost komt.

LET OP: Je werkt met hete stoom en zorg dus dat er geen 
kinderen aanwezig zijn en je niet zomaar de dop eraf haalt 
als je water moet bijvullen.

Stap 4

TIP: KOMT HET BEHANG NIET METEEN LOS? 

LAAT HET WATER DAN EVEN INWEKEN EN KOM NA ENKELE MINUTEN 

TERUG NAAR DEZE LOCATIE EN HERHAAL HET AFSTOOMPROCES.

TIP: ZITTEN ER NU NOG STUKKEN BEHANG OP DE MUUR? 

GEBRUIK DAN (EEN BLOK MET) GROF SCHUURPAPIER

Maak de muur schoon met water en eventueel afweekmiddel
Stap 5
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