
                 

 
Non-woven contract wallcoverings 
 
Hanging instructions 
 
Preparations  
Before applying non-woven wallcoverings, the underlying surface has to be smooth, solid and dry and should have a uniform, white colour. Remove old 
wallpaper, paint or whitewash and especially any traces of ink and other surface contaminations such as grease, dirt, polish and pen marks with a 
detergent solution. Then rinse it with clean water and allow it to fully dry. Sand finished plaster must be smoothed. On new walls, the dry wall joints must 
be taped, bedded and sanded. To achieve optimum smoothness, all surface imperfections, such as gouges, nicks or nail heads, should be sanded and 
sealed. In order to have a good adhesion, we recommend that all walls that are porous and absorbing should be primed with our BK 15 or another suitable 
diluted adhesive. Verify that wall moisture content does not exceed 4% (using a suitable moisture meter) and active moisture or water vapour infiltration 
is not present. Verify that walls are free from mold and mildew. If mold or mildew is present, or if walls show visible moisture damage, or if moisture 
content exceeds recommendations, do not proceed with installation until the condition has been fully corrected under the direction of a qualified expert. 
 
Adhesives 
We recommend using only our BK P.V.A.C. dispersion adhesives, which are specially designed for BN wallcoverings. 
BK 10     Specially made for non-woven wallcoverings, to be applied on porous and absorbing surfaces. 
BK 23     Specially made for non-woven wallcoverings, to be applied on porous and absorbing surfaces.         

This adhesive has the possibility to be used in a pasting-machine and for industrial application. 
BK 30 Specially made for non-woven wallcoverings, to be applied on non-absorbing surfaces, such as glass, plastics and metal. 
 
Straight Hanging ��� 
When there is a design repeat, reverse hanging is not possible. Before cutting check whether the design is continuous and correct. As a start calculate 
repeat of the design and cut several pieces to length + 5 cm. This is to allow for trimming at ceiling and skirting levels. Mark the pieces with a number in 
cutting sequence, using a graphite pencil.  
 
Reverse Hanging �� 
If reverse hanging is recommended, cut several pieces to length + 5 cm. This is to allow for trimming at ceiling and skirting levels. Mark the pieces with a 
number in cutting sequence, using a graphite pencil. 
 
Installing non-woven wallcoverings 
Before hanging, ensure that you have received the right pattern, colour and number of rolls from the same batch. Always start with the highest 
rollnumber! Check if the installation has to be done in reverse or not on the outside sticker on the roll.  Use a perpendicular to mark a straight 
line with a graphite pencil, so the first drop can be hung straight. Paste the wall for the first piece of material and apply plenty of adhesive using a lambs 
wool roller or a block-brush. After applying the wallcovering use a plastic spatula and smooth out the piece in a vertical direction. We recommend to cut 
the inside corners with a sharp knife and spatula and remove excess wallcovering, before applying the next drop. Install the next drop, using the plastic 
spatula always along the length off the material and roll away possible air bubbles with a rubber roller. Remove the strip at ceiling and plinth with a 
spatula and a sharp knife. Keep the knife in the groove and move the spatula in cutting direction. While applying the wallpaper, immediately remove 
excess adhesives with clear warm water using only a moist natural sponge. Dry it with a clean cotton towel. When excess paste stays on the face of the 
non-woven for too long, it will cause permanent damage. 
 
Check the material after hanging three (3) lengths. 
If there is any questions of appearance, please stop and contact your dealer first - always keep and verify the roll labels and batch numbers, as without 
them complaints cannot be accepted - BN does not accept any claim in excess of the first three lengths applied - labour costs will not be reimbursed by 
BN. 
 
As non-woven wallcoverings are natural products, irregular colour effects may occur in width. These irregularities however, are part of this special product 
and give non-woven wallcoverings their natural charm. 
 
Maintenance 
Soiling can be removed using warm water and a damp cloth. Non-woven wallcoverings are natural products with an open fibre structure that can be 
damaged – take high care during cleaning and do not rub. 
 
Do not use solvent based cleaning agents, lacquer thinners, nail polish remover, pine oil or cleaning agents containing bleach, they may cause 
discoloration over a period of time. In doubt, please check the impact of your specific cleaning agent on a small sample piece of the wallcovering. 
 
 



 
 
 

Non-woven contract wallcoverings 
 
Verwerkingsvoorschrift 
 
Voorbereiding 
Zorg voor het aanbrengen van non-woven wandbekleding, dat de ondergrond vlak, glad, droog en egaal wit van kleur is.  Oud papier, witkalk  en sporen 
van inkt, krijt en potlood weghalen. Andere mogelijke verontreinigingen zoals olie, vet en laksporen verwijderen met een daarvoor geschikt 
reinigingsmiddel en afspoelen en schoon leidingwater. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is. Stucmuren en pleisterwerk eerst gladschuren. Bij 
nieuwe gipswanden de naden met gaas afplakken, plamuren en gladschuren. Om de muren voor het aanbrengen optimaal glad te krijgen  is het 
verstandig om alle gaten en andere oneffenheden te vullen en/of  weg te schuren.  Wij bevelen aan om de muren die poreus en sterk zuigend zijn, voor te 
lijmen met BK 15 of een andere geschikte verdunde lijm. Controleer vooraf het vochtgehalte van de wanden. Deze mag  niet hoger zijn dan 4%. Gebruik 
hiervoor een geschikt vochtmeetapparaat en zorg ervoor dat vocht en water de wand niet meer kan bereiken. Controleer tevens op de aanwezigheid van 
schimmel en vochtplekken. Zijn er vocht en schimmelplekken aanwezig en is het vochtgehalte nog steeds te hoog, stop met  het aanbrengen en laat eerst 
het probleem verhelpen door een gekwalificeerd expert. 
 
Lijm 
Voor het beste resultaat raden we u aan om uitsluitend van onze BK P.V.C.A dispersielijmen gebruik te maken, welke speciaal voor onze producten 
ontwikkeld zijn. 
BK 10    Speciaal ontwikkeld voor non-woven wandbekleding, aan te brengen op een zuigende en poreuze ondergrond. 
BK 23     Speciaal ontwikkeld voor non-woven wandbekleding, aan te brengen op een zuigende en poreuze ondergrond en is tevens geschikt voor 

industriële verwerking en verwerking in een lijmmachine. 
BK 30 Speciaal ontwikkeld voor non-woven wandbekleding, aan te brengen op wanden die niet-zuigend zijn, zoals glas, kunststof metaal. Deze lijm is 

tevens geschikt voor verwerking van vinyl over vinyl. 
 
Niet Storten ��� 
Storten is niet mogelijk als het patroon herhaald wordt. Controleer eerst voor het knippen van de banen of het patroon goed doorloopt. Bereken hierna het 
rapport en knip een aantal banen tot de nodige lengte + 5 cm. Dit is noodzakelijk om een eventueel verval van vloer en plafond op te kunnen vangen. 
Markeer hierna de banen met zwart grafiet potlood in de juiste plakvolgorde. 
 
Storten �� 
Als storten wordt aanbevolen, knip een aantal banen tot de nodige lengte + 5 cm. Dit is noodzakelijk om een eventueel verval van vloer en plafond op te 
kunnen vangen. Markeer hierna de banen met zwart grafiet potlood in de juiste plakvolgorde. 
 
Verwerking non-woven wandbekleding 
Controleer voor het aanbrengen of u de juiste hoeveelheid, kleur en taaknummer en dessin heeft ontvangen. Start altijd met het hoogste rolnummer! 
Controleer de juiste stortinstructies op de sticker aan de buitenzijde van de rol. Gebruik een loodlijn en markeer een lijn met grafiet potlood om 
de eerste baan recht te kunnen hangen. Lijm de muur met voldoende lijm in om de eerste baan te kunnen aanbrengen. Maak hiervoor  gebruik van een 
lamsvachtroller of blokkwast. Gebruik een kunststof spatel en strijk hiermee de baan vlak in verticale richting. Hang de eerste baan ongeveer 2 cm  door 
de hoek heen en snij de hoek in met een scherp mes en een spatel. Verwijder het overtollig materiaal, voordat de volgende baan wordt aangebracht.  
Breng de volgende baan stotend aan en gebruik hiervoor wederom een kunststof spatel en strijk hiermee de baan vlak in verticale richting. Mogelijke 
luchtbellen onder de aangebrachte banen dienen weggestreken te worden. Verwijder overtollig materiaal aan boven- en onderzijde door gebruik te maken 
van spatel en scherp mes. Verwijder tijdens het aanbrengen van de  banen direct de overtollige lijmresten met schoon en warm water. Gebruik hierbij een 
vochtige natuurspons en droog de wandbekleding  met een katoenen doek. Als lijmresten niet snel worden verwijderd kan dit permanente beschadiging 
tot gevolg hebben. 
 
Controleer het aangebrachte materiaal direct na het plaatsen van de eerste drie (3) banen. 
Als er twijfels ontstaan omtrent de kwaliteit van het geleverde product, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Leverancier. Bewaar en vergelijk 
altijd uw labels en taaknummers, omdat BN zonder deze gegevens een eventuele  klacht niet in behandeling kan nemen – BN accepteert geen klachten die 
bij het plaatsen van de eerste 3 banen reeds zichtbaar waren en als zodanig direct moeten worden gemeld – Verwerkingskosten worden door BN niet 
vergoed. 
 
Aangezien non-woven wandbekleding een natuurlijk product is, kunnen zich onregelmatige kleureffecten voordoen in het materiaal. Deze structuur is 
onderdeel van non-woven wandbekleding en geeft dit product zijn natuurlijke charme. 
 
Onderhoud 
Vuil kan verwijderd worden m.b.v. warm water en een vochtige doek. Non-woven wandbekleding is een natuurlijk product met een open vezel structuur. 
Wees daarom extra voorzichtig tijdens het schoonmaken en vermijd boenen en schrobben. 
 
Gebruik geen reinigingsprodukten voorzien van oplosmiddelen, nagellakverwijderaar, lakverdunners en pijnboomolie. Maak geen gebruik van 
bleekmiddelen omdat deze na verloop van tijd voor verkleuring van het vinyl kunnen zorgen. Probeer bij twijfel eerst uw reiniging uit op een klein stukje 
van het materiaal. 
 
 
 

 
 

 
BN International BV 
Rokerijweg 5 
P.O. Box 2, 1270AA Huizen 
The Netherlands 
Internet: www.bnwallcoverings.com 

 
Netherlands: 
Phone : 035 5248400 
Fax : 035 5243331 
Email : wandbekleding@bnint.nl 
 
Worldwide: 
Phone : +31 35 5248400 
Fax : +31 35 5243331 
Email : wallcovering@bnint.nl 


