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1. Productbenaming 

Expert Wall renovatievlies 145gr 

2. Grondstoffen/ Fabricage 

Expert Wall is een gladde muurbekleding die vervaardigd wordt uit speciale cellulose,- 
en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen. 

3. Productgegevens  

• Afmetingen van de rollen: 25,00 m in de lengte x 1,00 m in de breedte  

• Verpakt per 4 rollen per karton  

• Gewicht: 145gr/m² met een mogelijke afwijking van 5% 

4. Producteigenschappen 

• Dekt kleurcontrasten van de ondergrond goed af  

• In de meeste gevallen zijn 2 schilderlagen voldoende  

• Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 komt overeen met een diffusie-
equivalente dikte van de luchtlaag van 0,01 m  

• In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar  

• Volgens europese norm DIN EN 13501-1 B-s1,d0.  

• VOC emissie: A+  

• Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen  

• Zonder glasvezels  

• Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde  

• Dimensiestabiel en ook scheuroverbruggend  

• In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer belastbaar  

• Indien verlijmd met vlieslijm droog verwijderbaar  

• Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf 

5. Gebruik/Verwerking  

5.1 Expert Wall als basis voor schilderwerken:  

Oude gescheurde pleisterlagen en dergelijke, die na de passende voorbewerking 
alleen maar geschilderd moeten worden. Voor het maken van structuurgelijke 
oppervlakken om te overschilderen zoals bijvoorbeeld gemengde ondergronden 
(bepleistering, zichtbeton of gipskarton).  
Voor de verlijming wordt vlieslijm gebruikt.  
Expert Wall kan zonder inweektijd verwerkt worden.  
Expert Wall loodrecht en stotend kleven. Voor het overschilderen moet, in functie van 
de aan het behang gestelde eisen, was,- of slijtvaste dispersieverf worden gebruikt 
volgens DIN EN 13300.  

5.2 Expert Wall als ondergrond om te behangen:  

Geschikt voor alle behangsoorten verlijmbaar op glad behang.  
Voor de verlijming op Expert Wall wordt de voor het wandbehang voorgeschreven lijm 
gebruikt. Dankzij de stabiliteit van Expert Wall kan bij latere renovatie al het 
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vliesbehang zonder beschadiging van de ondergrond worden verwijderd (afhankelijk 
van de destijds gebruikte lijm). Expert Wall kan meermaals behangen worden.  

5.3 Expert Wall voor moeilijke ondergronden:  

Gebruik de hiervoor door uw verdeler aanbevolen producten voor de 
ondergrondvoorbereiding.  

5.4 Droog verwijderbaar  

Expert Wall is bij latere renovaties droog en gemakkelijk te verwijderen mits de juiste 
lijm gebruikt te hebben. 
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