
handleiding

SoWhat-Flex materiaal 
 What So

dutch kitchen splash backs



Voorbereiding
oppervlak

Beton, gestuct

Spack/spuit of spachtelputz

Test 

Het oppervlak waarop je de achterwand bevestigt dient draagkrachtig, vlak, glad, droog, stof en vetvrij te zijn. Na het 
aanbrengen vormt de SoWhat-design achterwand zich naar de ondergrond. Onregelmatigheden op het oppervlak van de 
muur kunnen uiteindelijk op de achterwand zichtbaar zijn.

Bij de SoWhat-design achterwand leveren wij de watervaste behanglijm Flexxs Elite.
Deze lijm is geschikt voor licht zuigende en niet-zuigende ondergronden.
Bij sterk vocht absorberende ondergronden (nieuw stucwerk of gipsplaten) moet de ondergrond voorbehandeld worden 
met een watergedragen voorstrijkmiddel dat geschikt is voor behangwerk.

Geadviseerd wordt om 3 simpele testen uit te voeren voor je met het voorbereidend werk en de installatie start.
    Absorptie-test: De zuigkracht kan bepaald worden door de ondergrond met een spons en water te bevochtigen.
 1. Trekt het water direkt weg dan is er sprake van een sterke zuiging.
 2. Trekt het water langzaam in de ondergrond dan is de zuigvermogen licht tot matig.
 3. De ondergrond is niet absorberend indien het nat blijft of het water droogt langzaam op door de 
 omgevingstemperatuur.
    Veeg-test: Indien er een poederende / krijtende waas achterblijft op de handen bij het wrijven op het oppervlak, dan kan  
 vastgesteld worden dat de ondergrond onsamenhangend is.
    Tape-test: De hechting van een geschilderde ondergrond kan hiermee bepaald worden. Een stuk schilderstape wordt 
 op het oppervlak geplakt en met een ruk erafgetrokken. Bij een niet draagkrachtige ondergrond zullen er 
 stukjes deklaag op de tape zichtbaar zijn.

Op een glad gestucte muur kan de achterwand na voorbehandeling (voorstrijkmiddel) van de muur aangebracht worden.
Nieuw stucwerk moet 100% droog zijn. Hanteer de voorgeschreven droogtijd van de fabrikant van het voorstrijkmiddel.
Indien de gestucte wand geverfd is met Latex /muurverf is het belangrijk om de wand op te schuren, grondig te reinigen en 
vervolgens altijd voor te behandelen met een voorstrijkmiddel (watergedragen, geschikt voor behangwerk). 

Spachtelputz en spack/spuitwerk zijn als ondergrond ongeschikt. De structuur is te grof om een achterwand direct op te 
bevestigen. Je kan de muur met een egalisatiemiddel glad strijken, vervolgens volg je de aanwijzingen voor een betonnen 
ondergrond. Ook kan je ervoor kiezen een MDF plaat (watervast) voor de wand te bevestigen.

Indien je een betegelde wand hebt kan de achterwand hier niet direct op bevestigd worden. 
Voor een alternatieve bevestigingswijze zie het gedeelte over het gebruik van MDF/Multiplex plaat.

Wanneer het niet mogelijk is om de SoWhat-design achterwand direct op de wand aan te brengen kan je een 
MDF/Multiplex/gips plaat voor de wand bevestigen en de achterwand vervolgens hierop aanbrengen. 
Gebruik hiervoor de watervaste (groene) variant, bv. 6 of 8mm (verkrijgbaar bij gespecialiseerde houthandel). 
Deze is geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. 
Let op dat je de eventuele schroefgaten goed afsmeert. Mocht je meerdere platen nodig hebben, zorg dan dat de 
verbinding tussen de platen bewegingsvrij is. Ook de naden tussen de eventuele meerdere platen dien je goed af te 
smeren. Zorg dat gebruikte vulmiddelen goed uitgedroogd zijn, er mag geen vocht achter het SoWhat-design materiaal 
zitten.

Gebruik MDF-plaat of water-
vast Multiplex/Gipsplaat

Tegels



De werkruimte dient vrij van obstakels, schoon en op geruimd te zijn.
Zorg voor een goed verlichte werkruimte, zodat er tijdens en na het installatieproces een goede inspectie mogelijk is.
Een kamertemperatuur die ligt tussen de +10 C en +25C en pas op dat het niet tocht!

Heb je  wandcontactdozen op de achterwand? 
Verwijder deze dan tijdelijk voor het aanbrengen van de keuken achterwand. De ruimte voor de wandcontactdozen kan je 
eenvoudig met een hobbymesje na het aanbrengen van de achterwand uitsnijden. Vervolgens bevestigt je de 
wandcontacdozen weer (vergeet niet de stroom af te sluiten!).

De lijm voor gebruik goed roeren. Breng de lijm dun en gelijkmatig aan op de eventueel voorbehandelde muur met een 
laagpolige microvezelroller. Bevestig de achterwand (liefst met minimaal twee personen) voorzichtig op de ingesmeerde 
wand.  Plaats het materiaal altijd in een natte lijmlaag, controleer dit met je vingertop. Als de lijm te snel droogt kan je deze 
weer plakkerig maken door water met een plantenspuit op de lijmlaag te vernevelen.
Strijk het SoWhat-design materiaal (gebruik hiervoor bijv. een theedoek of een behangspatel omwikkeld met een doek) 
mooi glad, werk altijd vanuit het midden naar buiten.
U heeft ongeveer 15 tot 20 minuten de tijd om het geheel aan te brengen. Bij grotere oppervlaktes of meerdere muren is 
het raadzaam om in sectoren in te lijmen. Zijn er plekken niet vlak te strijken, dan is hier te weinig of te veel lijm aanwezig. 
Breng hier meer lijm aan of verspreid de aanwezige lijm beter. Eventuele lijmvlekken direct verwijden met een vochtige 
doek of spons.

De onderste rand bij het aanrechtblad dien je af te kitten met siliconenkit, indien je de achterwand in een hoek hebt 
afgesneden dien je ook daar de randen af te kitten. 
De ervaring leert ons dat het SoWhat-design materiaal zich goed houdt achter een gasfornuis. Het blijft natuurlijk een 
kunststof product en enige voorzichtigheid is geboden. Er mag geen direct vlamcontact met de achterwand zijn, gelukkig is 
dat bij gasfornuizen zelden het geval. Vermijd ook zoveel mogelijk direct contact met hete pannen.
Mocht je twijfelen over de hittevorming bij het gasfornuis dan kan je altijd een zgn backboardsaver plaatsen. 
Je keukenleverancier kan deze voor je bestellen.

Je kan de achterwand eenvoudig schoonmaken met een zachte doek met allesreiniger of zeep. 
Gebruik voor het schoonmaken geen: oplosmiddelen, ontvetters, bleekmiddelen, (hars)cleaners 
of schuurmiddelen. Ook hardhandig poetsen met een te droge doek kan de afbeelding beschadigen!

SoWhat-design geeft 5 jaar garantie op de kleurechtheid van het materiaal.

Graag ontvangen wij een foto van het uiteindelijke resultaat voor op de website!
Wij streven erna onze klanten zo helder mogelijk over de toepassing van onze keuken achterwanden te informeren. 
Mochten er onduidelijkheden zijn in het gebruik van ons product dan horen wij dit graag.

Veel plezier in je nieuwe of vernieuwde keuken! 
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