
 

Verwerkingsvoorschrift Xorel textile wallcovering 
 
Bewaarvoorschrift 
Sla de rollen Xorel wandbekleding zodanig op dat er zo min mogelijk gewicht op rust. Bewaar de rollen niet 
rechtop. 
 
Speciale controles 
Controleer de wandbekleding op patroon, kleur en hoeveelheid. Ga na of de verschillende rollen bij elkaar 
horen. In geval van problemen niet meer dan drie banen verwerken.  
 
Voorbereiding ondergrond 
De wand moet volledig glad zijn. Bewerk de wanden indien nodig voor met een Vescom primer/sealer.  
 
Lijmadvies 
Gebruik een voor de ondergrond geschikte Vescom lijm. De lijm niet verdunnen met chemische 
oplosmiddelen. Bij wandbekleding met een papieren backing eerst de backing bevochtigen met water.  
 
Verwerking 
Om de banen haaks aan te leggen en op maat te snijden, wordt het gebruik van een behangtafel 
aanbevolen. Kort de baan aan weerszijden 5 cm in. Als u er de voorkeur aan geeft de banen dubbel door te 
snijden wanneer ze aan de wand bevestigd zijn, gebruik dan een Vescom dubbel doorsnijmesje om te 
voorkomen dat u in het wandoppervlak snijdt.  
 
1. Snijd de banen op maat en verwerk ze achtereenvolgens – ook de kortere banen boven deur- en 

raamkozijnen. 
2. Bij de verwerking van Xorel kan paneelvorming optreden. Paneelvorming kan tot een minimum beperkt 

worden door de banen stortend aan te brengen. 
3. Gebruik geen nadenroller van welk type ook om naden of uiteinden glad te maken. Maak de naden vlak 

met een plastic schraper. 
4. Lijmresten laten zich het best van de naden verwijderen met een licht vochtige spons en schoon, warm 

water. Naden direct na het schoonmaken nadrogen met een droge, zachte handdoek. 
 
Vescom lijmen en toebehoren 
 
Vescom 2000  
Lijm voor textiel wandbekleding en zware vinyl wandbekleding. 
 
Vescom lijm 2000 is bestemd voor de verwerking van textiel en vinyl wandbekleding van 460 g/m² en 
zwaarder. Al naar gelang de omstandigheden, bijv. temperatuur, staat van de ondergrond of soort 
uitvoering, mag de lijm verdund worden met maximaal 6% water.  
Lijm 2000 voor gebruik goed omroeren en opbrengen met een kortharige synthetische vachtroller. 
Lijmresten op vinyl wandbekleding direct verwijderen met schoon water en nadrogen. Voorkom lijm- en 
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watervlekken op textiel wandbekleding. Voor aanvullende informatie raadpleeg het algemeen 
verwerkingvoorschrift “Vescom vinyl wandbekleding, textiel wandbekleding, en Textile Wallcovering I en II”. 
Lijm niet bloot stellen aan extreme temperatuur schommelingen. N.B. vorstbestendig tot -10°C. 
 
Verbruik: Textiel: ± 4-5 m²/kilo, vinyl: ± 5 m²/kilo. 
 
Houdbaarheid: 9 maanden. 
 
Veiligheidsvoorschrift: Lijm alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Indien de lijm in aanraking 
komt met uw ogen en bij opname door de mond, onmiddellijk schoon spoelen met grote hoeveelheden 
water en raadpleeg eventueel een arts. Voor aanvullende informatie, het produktveiligheidsblad raadplegen. 
 
 
Vescom primer/sealer (impregneermiddel) 
Ter vermindering van de zuigende werking van de ondergrond en ter verbetering van de toekomstige 
verwijderbaarheid. 
 
Vescom primer/sealer voor normaal zuigende ondergronden zoals o.a. schuurwerk en pleisterwanden, 
verdunnen met 1 deel Vescom primer/sealer op 3 delen water. 
Voor alle sterk zuigende ondergronden zoals gips, beton, gipskarton en spuitpleisters, Vescom primer/sealer 
onverdund gebruiken. Door gebruik te maken van onverdunde Vescom primer/sealer,  
zal het materiaal in de loop van de tijd eenvoudiger te verwijderen zijn. Voor aanvullende informatie 
raadpleeg het algemeen verwerkingsvoorschrift “Vescom vinyl en textiel wandbekleding, en Textile 
Wallcovering I en II”. Voorstrijkmiddel niet bloot stellen aan extreme temperatuur schommelingen.  
N.B. vorstbestendig tot -10°C. 
 
Verbruik: verdund: ± 10 m²/L, onverdund: ± 7 m²/L. 
 
Algemeen: Het verdient de aanbeveling de Vescom primer/sealer met behulp van een blokkwast op te 
brengen. Gereedschap reinigen met schoon water. 
 
Houdbaarheid: 9 maanden. 
 
Veiligheidsvoorschrift: Vescom primer/sealer alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Indien de 
primer/sealer in aanraking komt met uw ogen of bij opname door de mond, onmiddellijk schoon spoelen met 
grote hoeveelheden water en raadpleeg eventueel een arts. Voor aanvullende informatie, het 
produktveiligheidsblad raadplegen. 
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