Wandvinyl aanbrengen
Door Perry en Marni van Schie
Eerst alle vinyl van de wand
geplukt. Gezien het vergaan
van de foamlaag en de lijm
niet al te moeilijk. Wel gelijk
een stofzuiger erbij gehouden.
Ook met een scherpe
zuigmond flink over de wanden
gerost. Voor de zekerheid ook
een stofmasker opgezet.
Restanten van lijm en foam
met een scherpe verfkrabber
weg gekrabd. Wat ook een
verbluffend resultaat geeft is
het scrubben van de wand met
in mijn geval een oude, dun
lederen handschoen die ik
zomers op de motorfiets
gebruikte. Door licht druk uit te
oefenen rol je in feite de foam
los van de wand. Hierna met
International Super Cleaner het geheel gereinigd. Op hardnekkige plaatsen nog even met
een groene Scotch-Brite spons geboend. Waar mogelijk de sierlijsten van de ramen of
houten hoeklijstjes etc. demonteren.
Eerst nog geprobeerd om de oude vinyllaag in tact te houden om als mal te kunnen
gebruiken. Dit is niet raadzaam vanwege het feit dat het te veel is uitgerekt. Dus van oude
uitgevouwen kartonnen dozen mallen gemaakt. Door simpelweg een stuk tegen de wand te
houden, aan te drukken en met een potlood de contouren van de ramen, uitsparingen of
vormen overtrokken. Het karton was net niet te dik om de ramen, uitsparingen en vormen er
doorheen te kunnen voelen.
Met balpen op het nieuwe vinyl overgetrokken. Een goede schaar uit het naaimandje
gehaald en alles met een klein beetje overmaat uitgeknipt. Alles passen. Wanneer er een
vlak uit het vinyl voor een raam gemaakt moet worden, doe dit met een overmaat ruim tot het
glas. Als later de sierlijsten er weer omheen zitten is dit weer te verwijderen door het
tapijtmes erlangs te halen.
Deze sierlijsten houden het vinyl tevens op de plaats. Het vinyl is veerkrachtig genoeg om de
oude schroeven weer te kunnen gebruiken waarmee de sierlijsten strak tegen de wand
gehouden worden. Langere schroeven gebruiken is dus overbodig. De lijm die de leverancier
erbij leverde heeft bij een eerder project uitstekend dienst gedaan. Het is een tapijttegellijm,
die ook op een polyester ondergrond een goede hechting geeft. En het had naar mijn idee
ook nog een licht vullend vermogen, waardoor kleine oneffenheden opgevuld leken.
De lijm hebben we met een blokkwast over de wand uitgesmeerd. Niet langer of meer dan
de indroogtijd is de lijm aanbrengen. Grote, zwaardere vlakken vinyl breng ik liever samen
met een hulpvaardig iemand aan op de wand. Als het gaat, eerst over de raamprofielen
plaatsen en hand voor hand het vinyl over de wand aandrukken. Met een behangroller vanuit
het midden naar de zijkanten uitrollen. Luchtbellen naar de zijkanten proberen uit te strijken.
Naden elkaar eerst laten overlappen. Langs een snij -lat zowel onderste als bovenste
vinyllaag met een tapijtmes doorsnijden. Het valt perfect tegen elkaar aan. Als er over de

naad gerold word kan er lijm tussenuit geperst worden. Direct verwijderen met vochtige
doek. Als het mogelijk is dan de grote vlakken vinyl tijdens het drogen bijvoorbeeld met
vlakke stukken triplex te stempelen. Na het drogen van de lijm de restanten bijsnijden,
bijknippen of met een paletmes in de kiertjes en gleuven steken. Losse randjes eventueel
met een kwastje lijmen. De sierlijsten rondom de ramen weer terug gemonteerd.
De schroeven pasten precies weer op hun plaats. Aan de binnenzijde van deze profielen heb
je nog precies genoeg ruimte om overtollige randjes vinyl weg te snijden. Eventueel de
sierlijsten aan de binnenzijde afkitten. Als het kan, laat naden in de hoeken achter de houten
sierlijsten vallen. Bij eens kennis aan boord, heb ik gezien dat hij de naden, hoeken en
randen heel dun heeft afgekit met acrylkit. In navolging doe ik dit waarschijnlijk ook. Let bij
aanschaf op de dikte van het vinyl. Dun vinyl met een laag soortelijk gewicht, blijft beter op
zijn plaats hangen. Zeker als het aan de ronde onderzijden van bv. de keukenachterwand
gelijmd moet worden. Voor in de stuurhut, waar je vaak met jassen en tassen langs de wand
schuift, is het raadzaam om een hardere, taaie vinylsoort te kopen. Dit om minder snel
hapertjes of andere beschadigingen op te lopen. Koop vinyl bij de vakman die ook de juiste
lijm erbij kan leveren. Wij hebben een tapijttegellijm gebruikt, en in tegenstelling tot een
eerder aanbevolen en gebruikte lijm van UHU, wat vriendelijker te verwerken. Vooral dat het
in een handzaam emmertje zit, minder sterk ruikt, en vrij lang houdbaar na opening blijft.
Belangrijk is net zoals bij hoogwaardig schilderwerk, te kijken naar de
verwerkingstemperaturen. Zelf hebben we wel eens ergens een beursaanbieding
meegenomen, zonder dat er lijm bij geleverd werd. Voor we een juiste lijm vonden die en
vriendelijk is voor polyester, en voor het vinyl en voor degene die ermee moeten werken, is
er een behoorlijke tijd vergaan.
Vinylleveranciers met een goed assortiment en advies, die ook nog eens een particulier wil
helpen, zijn haast niet te vinden. Zelf zijn wij enkele malen bij Viva Vinyl terecht gekomen, en
zijn door hen altijd goed geholpen.
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Voetnoot webredactie (FS): Het genoemde bedrijf lijkt niet meer te bestaan. De gebruikte
vinyl is op veel meer plaatsen te krijgen, soms ook bij woonwinkels die behang en
vloerbedekking verkopen. Staat ook in catalogi/websites van bootonderdelenleveranciers,
camper- en caravanonderdelenhandelaren.

