
 

 

 

Marmoleum Onto the Wall 

Installatie-instructie linoleum als 

wandbekleding  
 

Marmoleum is uitstekend toe te passen als wandbekleding. Door het installeren van 

Marmoleum als wandbekleding wordt de wand stootvast, eenvoudig te reinigen en 

hygiënisch. Marmoleum “Onto the Wall” voldoet aan klasse D - S2 volgens de EN 

13501-1, de brandnormering voor verticale toepassing c.q. toepassing als 

wandafwerking.  

 

Aanbrengen van Marmoleum Onto the Wall als 

wandbekleding op wanden 

 

Marmoleum kan worden verwerkt op massieve en holle wanden. 

De wand dient schoon, trekvast, blijvend droog en voldoende vlak te zijn. 

 

- Verwijder loszittende verf en stucwerk, oude verflagen moeten worden opgeruwd. 

- Scheuren, gaten en onregelmatigheden moeten worden opgevuld en na uitharding   

  worden vlak geschuurd. 

- Gipsgebonden wanden schuren en voorzien van een voorstrijk, bijvoorbeeld 099    

  dispersieprimer van Forbo Eurocol. 

- Het vochtpercentage in cementgebonden wanden of pleisterwerk mag niet meer  

  bedragen dan 3,5%, gemeten met een CMvochtmeter. 

 

Gebruik materiaal met hetzelfde werknummer voor doorlopende oppervlakten en 

installeer op rolvolgorde. Laat, om rolspanningen zoveel mogelijk te vermijden, de 

rollen bij voorkeur 24 uur voor verwerking acclimatiseren (kamertemperatuur). Snij de 

banen, inclusief een overmaat af en rol deze contra op om de meeste krimp uit het 

linoleum te halen. Leg het daarna vlak, met de jutezijde onder, op de vloer om het 

materiaal minimaal 24 uur te laten acclimatiseren. Marmoleum Onto the Wall kan 

worden gelijmd met 530 EuroSafe Cork van Forbo Eurocol. Op niet-absorberende 

wanden bijvoorbeeld geplastificeerd spaanplaat kan met een oplosmiddelvrije 

contactlijm, zoals 650 Eurostar Fastcol van Forbo Eurocol worden gewerkt, die 

tweezijdig wordt aangebracht.  

 

Marmoleum kan op de wand horizontaal of verticaal geïnstalleerd worden. De keuze 

om horizontaal of verticaal te installeren is een esthetische keuze. 

  



 

 

 

Aanbrengen van Marmoleum Onto the Wall als wandbekleding op wanden  

in verticale richting 

 

- Bepaal de gewenste hoogte van de wandbekleding en teken deze af op de wand. 

- De naden zijn eenvoudig te snijden indien het product nog niet op de wand is  

  verwerkt. Snij op de vloer aan de eerste baan een schone kant met de Forbo Trimmer  

  of vergelijkbaar gereedschap.  

- Leg onder de schoon gesneden kant met ca. 1,5 cm overlapping, de tweede baan.  

  Kras met een recht mes langs de schoon gesneden kan de tweede baan in en snij de  

  naad. 

- Plak op de gesneden naad een schildertape om de positie van de banen te markeren. 

- De eerste baan kan geplakt worden. Voor het aanbrengen van de tweede baan de  

  zelfkant van deze baan schoonsnijden en de naad tussen de tweede en derde baan  

  pasmaken. 

- Deze procedure herhalen voor opvolgende banen. 

- Smal, indien nodig, de laatst aan te sluiten baan, altijd op aan de hoekzijde, dus nooit  

  aan de naadzijde van de laatst geplakte hele baan. 

- Breng lijm aan op de wand en plaats het Marmoleum direct in de verse lijm en rol het  

  vast met de handwals of aandrukplankje (Plaatmateriaal ca. 15 x 30 cm voorzien van  

  een textiele vloerbedekking). 

- Het is niet noodzakelijk om de naden te lassen. 

 

Aanbrengen van Marmoleum Onto the Wall als wandbekleding op wanden in 

horizontale richting 

 

Het aanbrengen in horizontale richting heeft als voordeel dat een naadloze afwerking 

op de wand ontstaat. 

- Bepaal de gewenste hoogte van de wandbekleding en teken deze af op de wand. 

- Teken de gewenste hoogte af op de baan en snij deze met behulp van een rij op  

  maat. 

- Breng lijm aan op de wand en plaats het Marmoleum in de verse lijm en rol het vast  

  met de handwals of aandrukplankje (Plaatmateriaal 

  ca. 15 x 30 cm voorzien van een textiele vloerbedekking). 

- Bij deurstijlen kan Marmoleum met behulp van de korte afschrijver en het mesje  

  worden afgeschreven en pasgemaakt. Afhankelijk van de 

  omstandigheden kan deze handeling ook met een rij of ‘uit de hand’ gesneden  

  worden. 

- Voor het afwerken van een binnenhoek geeft een lange afschrijver met mesje het  

  mooiste resultaat. 

- Bij een buitenhoek is een hoekprofiel (hoekbescherming) noodzakelijk. Tevens  

  beschermt dit de aansluiting tegen beschadigingen. 

- Werk de aansluiting tussen vloer en wand af met een plint. 

 

 

 

 


