
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Houd de behangafstomer buiten bereik van kinderen en huisdieren. Laat de behangafstomer niet onbewaakt. Rol het netsnoer en de 
slang volledig uit voordat u begint. De slang en het stoomplateau nooit naar iemand richten. Het stoomplateau steeds afgekeerd houden 
van uw gezicht en lichaam, oppassen voor hete druppels, vergaarde condensatie op de plaat geregeld verwijderen, vooral bij het afsteken 
van plafonds en hoge vlakken. De behangafstomer niet verplaatsen door aan de slang of net snoer de trekken.

2. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u de behangafstomer vult met water of wanneer de behangafstomer niet in gebruik is.
Vul het reservoir niet meer dan het aangegeven niveau. GEBRUIK GEEN TOEVOEGINGEN. Tijdens gebruik wordt de watertank heet, deze 
niet aanraken. Verplaats de behangafstomer alleen aan het draagframe.

3. Voor stoom is een temperatuur van 100°C vereist, wees dus voorzichtig, draag beschermende kleding en hittebestendige handschoenen 
of wanten. Gebruik alleen de bijgeleverde 1.8 kg hoge druk dop. Dit is tevens een veiligheidsventiel. NOOIT de vuldop verwijderen tijdens 
het gebruik of koken, schakel de behangafstomer uit en wacht 5 minuten. Laat de behangafstomer niet droog koken.

4. Kijk altijd voor ieder gebruik of de ingang van de slang en het stoomplataeu niet verstopt zijn. Zorg ervoor dat de slang niet onder 
spanning is, geknikt is of vastzit onder zware voorwerpen. Zorg ervoor dat er geen water of stoom in de lichtschakelaars of stopcontacten 
komen. De behangafstomer altijd rechtop houden bij gebruik.

5. Voordat u op het frame gaat staan, dient u zich ervan te verzekeren dat alle schroeven vastgedraaid zijn en het frame onbeschadigd is.
Wanneer u op de behangafstomer staat, blijf dan altijd binnen de aangegeven staplaats en overstrek u niet. Het maximale draag gewicht 
van het frame is 127 kg en niet meer dan 1 persoon tegelijk.

LET OP !

Controleer de conditie van de muren voor dat u begint met werken.
Stoom kan zwak, poreus of slecht gebonden stucwerk los maken. Het komt ook gemakkelijk los als het gebarsten is, gaten vertoont of 
wanneer het stoomplateau te lang op een plaats wordt gehouden nadat het behang gedrenkt is. Zwak stucwerk ontdekt men gewoonlijk 
door op een paar plaatsen op de muur te kloppen. Een hol geluid betekent dat u uiterst voorzichtig te werk dient te gaan. 
De behangafstomer kan veilig gebruikt worden op diverse soorten muren en gipsplaten. Maar ongeacht het materiaal is het raadzaam om 
een klein stuk te proberen alvorens met het eigenlijke werk te beginnen.

VOORBEREIDING

De snelste manier om behang te verwijderen is het oppervlak voorzichtig met een mes
in te kerven. U zou hiervoor ook een prikroller kunnen gebruiken (fig. 1).
Voor meerdere lagen, vinyl of geschilderd behang is dit noodzakelijk.

BEDIENING

STOOM IS HEET. De behangafstomer is ontworpen voor een veilige en snelle verwijdering van
behang. U dient er wel aan te denken dat de geproduceerde stoom 100°C is en voorzichtigheid
in acht moet worden genomen. Draag derhalve beschermende kleding.

Plaats het toestel op een vlakke ondergrond dichtbij het te strippen gebied. Verwijder het stoomplateau
uit het frame. Rol de slang en het netsnoer volledig af van de rol. Bevestig de slang met de wartel aan 
het stoomplateau (fig.2), draai deze wartel vast met twee steeksleutels 15mm. 
Om de behangafstomer de vullen, verwijder de vuldop en vul tot het maximale waterniveau zoals staat
aangegeven op het glazen paneel aan de zijde van de watertank (fig. 3). Het water moet schoon zijn,
gebruik bij voorkeur al warm water. GEBRUIK GEEN TOEVOEGINGEN. Watertank niet over vullen.

Steek de stekker in het stopcontact, en schakel de behangafstomer in met de schakelaar.
Het duurt ongeveer tussen de 10 en 20 minuten voordat de behangafstomer begint met produceren
van stoom, dit is afhankelijk van de temperatuur van het water bij het vullen. Zodra er stoom uit de 
stoomplateau komt, is hij klaar voor gebruik. 

Hou het stoomplateau ongeveer 10 seconde tegen de muur waar u wilt beginnen met verwijderen 
van het behang. Beweeg het stoomplateau daarna naast de plaats waarop u zojuist heeft gewerkt. 
Gebruikt een behang schraper of een groot plamuurmes om het net gestoomde gedeelte te 
verwijderen (fig. 4). Met deze werkwijze kunt u continue  behang blijven verwijderen. 
Bij bepaalde soorten behang dient u het stoomplateau wat langer tegen de muur te houden of dient 
het proces herhaald te worden indien het behang nog niet volledig verwijderd is.

          telefoon: 0475 - 331500
          fax:  0475 - 420210
          internet:  www.multihuur.nl
          e-mail:     info@multihuur.nl

          Ind. terr. W. Alexander 1460 / 1464
          J. Breukersstraat 15 - 17
          6041 BP  Roermond

GEBRUIKERSHANDLEIDING
neem geen risico’s en gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen

4625 BEHANGAFSTOMER

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4


	Pagina 1

