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    RENOPLAN 150 

 
Beschrijving  
 

volledig witte polyestervlies voor decoratieve muurbekleding, overschilderbaar met alle verftypes. 

 

Algemene eigenschappen  
 

- Eenvoudig verwerkbaar (naadloos, maatvast DIN ) 

- Scheuroverbruggend 

- Strakke afwerking  

- Voldoet aan de DIN norm voor waterdampdoorlaatbaarheid (53122) 

- 100% Vrij van glasvezel 

 

 

Technische gegevens   

 

 

 

Verpakking :  
- Rol 25,00m x 1,00 m 

- Box 40 rollen (DDpallet) 
 

 

Verwerking :  
 

1. Voorbereiding van de ondergrond 

Let er op dat de ondergrond droog (groene zone), vetvrij en stofvrij is ; gebrek aan één van deze 

vereisten leidt tot slechte hechting ;  

Oude verflagen dienen geschuurd te worden alvorens het vlies wordt aangebracht ; 

Poreuze oppervlakken worden bij voorkeur gefixeerd met RENKO FIXATEUR of verdunde 

RENKO ROLLPLAX (20% verdund);  

 

 

Technische gegevens VLIESPAPIER 150 

Kwaliteit Polyester/cellulosevlies 

Tint Natuurwit wit E313 98% opaque 87% (DIN 53146) 

Verharding Chemisch 

specifiek gewicht volgens DIN 53854 ca. 150 g/m² 

Specifiek volume 1,8 – 2,2 g/cm³ 

Treksterkte lengte, droog >110N/15mm 

Rekbaarheid lengte <0,5 % 

rekbaarheid breedte <1,3 % 

Copp waterabsorptietest <60g/m² (60sec) 

Vochtuitzetting in lengte (Mütek) <0,2 % 

Vochtuitzetting in breedte (Mütek) <0,3 % 

Luchtdoorlatendheid <6sec./100ml 

Brandclassificatie EU B S1-D0 
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2. Verwerken van het vlies, (voor)lijmen  

Vermijd plooien of kreuken in de banen van het vlies ; 

Snijd de banen op maat met een marge van max 5% en oprollen ; 
Bij voorlijmen : de verdunde lijm gelijkmatig op de muur aanbrengen met blokborstel of lijmrol. ; 
Bij lijmen : de lijm aanbrengen met blokborstel of lijmrol ; 

De baan oprollen en vanboven droog in het lijmbed leggen.  
De opgerolde baan tegen de gelijmde muur afrollen, steeds bovenaan beginnen ;  
Werk van de naad weg in de breedte van de baan naar de overzijde ; 
Met aandrukrol/behangspatel gladwrijven ; 
Rol de naad aan met een naadroller ; 
Snij nu met een breekmes boven- en ondermarge weg. 

 

Opmerkingen  : lijmresten onmiddellijk verwijderen  

 

 
4. Overschilderen 

Overschilderbaar met alle types decoratieve verf in minimaal 2 lagen. 

Respecteer de droogtijden. Minimum 8uur uitdroging is aangeraden 

 

Opmerking : hoeken bevatten meer lijm en behoeven een langere uitdroogtijd 
. 

5. Te combineren producten 

Lijm : RENKO ROLLPLAX 

Verf : RENKO MAT plus (fluweelmat) of RENKO SUPERMAT (mat) 

 


