
 

Technische informatie vinyl wandbekleding 
 
Omschrijving 
Vescom vinyl wandbekleding bestaat uit een vinyl deklaag bedrukt met inkten op waterbasis, en een 
katoenen of viscose/polyester drager. Vinyl wandbekleding is duurzaam, lichtecht, afwasbaar, krasvast, 
stootvast, desinfecteerbaar, brandwerend en bestand tegen bacteriën. 
 
Technische gegevens*: 
 
Breedte 
± 130 cm 
 
Samenstelling van de vinyl deklaag: 
Vinyl   56 % 
Weekmakers  22,50 % 
Overige   21,50 % 
 
Mechanische waarden*: 
 

Kwaliteitsgroepen  A B C D E F 

Gewicht (gr/m2) Totaal 350 370 460 550 480 800 

 Doek 50 50 50 50 50 50 

 Vinyl deklaag 300 300 410 500 410 750 

 P.V.F. (Tedlar) - 20 - - 20 - 

Dikte (mm) ±  0.55 0.55 0.75 1.00 0.75 1.50 

Rollengte (m1)  50 50 35 25 25 21 

Lijmadvies  Vescom 

1000 

Vescom 

2000 

Vescom 

2000 

Vescom 

2000 

Vescom 

2000 

Vescom 

2000 + 3000 

(mix 1:1) 

 

Lichtechtheid 
Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02 
(1 = zeer slecht, 8 = uitmuntend) 
 
Chemische bestendigheid 
Vinyl wandbekleding is bestand tegen vele soorten huishoudelijke chemicaliën, behalve sterk 
geconcentreerde agressieve chemicaliën.  
Vinyl + Tedlar is echter wel bestand tegen agressieve chemicaliën. 
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Brandwerendheid: 
Europa: Rapport van het instituut Efectis (voorheen TNO Bouw, Centrum voor Brandveiligheid) te Rijswijk 
beschikbaar. 
 
Verwerking 
Volgens voorschrift van de fabrikant. 
 
Lijm 
Gebruik uitsluitend Vescom lijm voor een optimaal resultaat. 
Vescom 1000 voor vinyl wandbekleding tot 370 g/m2; 
Vescom 2000 voor textiel wandbekleding en vinyl wandbekleding zwaarder dan 370 g/m2; 
Vescom 3000 voor vinyl en textiel wandbekleding op blijvend afgesloten (niet ademende) ondergronden; 
Vescom 2000 + 3000 (mix 1:1) voor vinyl wandbekleding van 800 g/m2 en zwaarder; 
Vescom 5000 voor vinyl wandbekleding op versterkte fabrieksmatig geïmpregneerde gipsvezelplaten. 
 
Onderhoud 
Met vochtige doek schoonmaken, eventueel met borstel en Vescom Cleaner.  
Reinigingsadvies is op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Voor meer informatie: www.vescom.com 
 
 
 
 
* De vermelde gegevens zijn gemiddelde waarden (± 5%), tenzij anders vermeld. 
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http://www.vescom.com/080000/frameset_080000.asp?typeId=2&subcode=83200&code=82000
http://www.vescom.com/080000/frameset_080000.asp?typeId=2&code=81000&subcode=81100
http://www.vescom.com/
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