CanDo Decowood: 10 Stappen naar een decoratieve wand
Een goede voorbereiding is het halve werk! Decowood laat zich eenvoudig op de wand
plakken. Volg de onderstaande stappen voor een gegarandeerd mooie wand.

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakken CanDo Decowood
CanDo lijmkit
Zaag (afkortzaag, decoupeerzaag of handzaag) met fijne tanden (minimaal 5 tanden
per centimeter)
Meetlint
Potlood
Winkelhaak
Aandrukrol
Waterpas

Hoeveel Decowood heb je nodig?
Meet de lengte en breedte van de wand(en). Vermenigvuldig dit om de oppervlakte te
berekenen. Houdt er rekening mee dat je ongeveer 5% extra Decowood nodig hebt voor
eventueel zaagverlies.

Hoeveel lijm heb je nodig?
1 tube CanDo lijmkit is genoeg voor ruim 3 m2 CanDo DecoWood. Gebruik de zojuist
berekende oppervlakte en deel dit door 3. De uitkomst is het aantal benodigde tubes.

Laat Decowood acclimatiseren
Laat de planken minimaal 48 uur, tot bij voorkeur 1 week acclimatiseren in de ruimte
waar de wand geplakt gaat worden. Haal hiervoor de planken uit de verpakking en leg
deze uiteen. Zorg voor een kamertemperatuur van 20-22oC en een relatieve
luchtvochtigheid tussen 50% en 60%.

De ondergrond voorbereiden
Zorg voor een geschikte ondergrond:
• Droog
• Schoon
• Stof- en vetvrij
• Verwijder loszittende delen
• Verwijder uitstekende delen zoals schroeven
• Voldoende vlak: maximaal 10mm hoogteverschil per strekkende meter
CanDo Decowood is niet geschikt voor gebruik in badkamers of blijvend vochtige
ondergronden, zoals bijv. de binnenmuur van een ongeïsoleerde gevel.
Het hout kan op de naden licht werken, een onderlaag met een verf in een kleur die het
hout benadert, zorgt voor een optimaal resultaat. Deze stap is niet noodzakelijk. Een verf
dient voor montage van CanDo DecoWood wel volledig uitgehard te zijn in verband met
de hechting van tape en lijm.
Kijk voor montage eerst naar de montagefilm op de website: www.cando.eu/decowood
Nu kun je beginnen met het plakken van de Decowood planken. Voor een horizontale
toepassing gelden de onderstaande stappen. Indien wenselijk kunnen de planken ook
verticaal, diagonaal of in visgraat motief toegepast worden.

Stap 1: Horizontale lijn uitzetten

De planken worden van onder naar boven geplakt. Zorg dat de onderste rij planken
horizontaal geplakt kan worden door een potloodlijn uit te zetten met behulp van een
waterpas. Deze horizontale lijn geeft de bovenkant van de onderste rij aan.
Let op! Als een plint of vloer niet waterpas is, werk dan vanaf een waterpaslijn en zaag
de onderste laag met de vloer of plint mee! Het waterpas starten is zeer belangrijk voor
een optimaal resultaat.

Stap 2: Plakken van de tape op plank
Plak vier stroken tape op een hele plank evenwijdig aan de korte kant op maximaal 40cm
uit elkaar. De beschermfolie van de tape nog niet verwijderen! Zorg dat de buitenste
stroken tape maximaal 5mm aan de uiteinden geplakt worden.

Stap 3: Aandrukken van de tape
Druk de tape aan met de aandrukrol om maximale hechting van de tape op de plank te
krijgen.

Stap 4: Verwijder de beschermfolie van de tape
Verwijder de beschermfolie van alle stroken tape.

Stap 5: Lijm aanbrengen
Breng drie dotjes (of een streep) lijm naast de zijde van elke strook aan.

Stap 6: Plak de plank op de wand
Plak de plank zorgvuldig onder, tegen de horizontale potloodlijn

Stap 7: Druk de plank aan
Druk met de aandrukroller de plank aan om een optimale hechting met de ondergrond te
realiseren.

Stap 8: De laatste plank van een rij
De laatste plank van een rij zal meestal op maat gezaagd moeten worden. Teken op
zichtzijde de plaats af waar de plank ingekort moet worden en zet een lijn, haaks op de
lange zijde, met een winkelhaak

Stap 9: Zaag de plank met de zichtzijde naar boven
Zaag de plank met de zichtzijde naar boven. Voor afgezaagde planken geldt dat in ieder
geval aan de beide uiteinden een strook tape geplakt moet worden. Afhankelijk van de
afstand tussen deze stroken moeten nog een of twee stroken aangebracht worden
waarbij de afstand tussen twee stroken maximaal 40cm mag zijn. Daarna stap 3 tot en
met stap 7 herhalen.
Tip: Controleer de planken voordat je tape en lijm aanbrengt.

Stap 9: De volgende rij
Begin de volgende rij met het afgezaagde stuk dat over is van de rij eronder. Let op: het
mooiste effect krijg je als bij elke baan de korte naden, ten opzichte van de vorige baan,
minimaal 30cm laat verspringen. Hierna kun je weer doorgaan met het plakken van de
hele planken.

Stap 10: Afwerken van de randen
Indien gewenst kunnen de randen van de wand afgewerkt worden met afwerklatten,
plinten of kit.
Laat de lijm minimaal 24 uur uitharden voordat je decoratie of verlichting aanbrengt.

