
 

 

Hartelijk dank voor uw aankoop! Volg svp onderstaande stappen voor een juiste 
bevestiging van uw sticker. 

Wij raden u aan om grote stickers met 2 personen te plakken. De sticker kan geplaatst worden op alle gladde 
ondergronden, dus niet op structuurmuren.  

Voor gebruik de sticker opwarmen: Wrijf eerst met een opgerolde theedoek over de transfer, zodat 
eventuele luchtbellen weggestreken worden. 

De sticker bestaat uit 3 lagen, te weten: 

- Matte folie, de “transfer” 
- De sticker zelf, van vinyl 
- Een papierlaag  
-  

Zorg dat de ondergrond schoon, glad en vetvrij is. Plaats de 
sticker en plak de bovenkant vast met schilderstape. De 
papierlaag bevindt zich aan de zijde van het te plakken object, 
u kijkt dus tegen de matte folie/de transfer aan. 

Bij hele grote stickers is het raadzaam om tussen de letters in 
te knippen, waardoor het plakken over meerdere stukken wordt 
verspreid. 

De sticker naar boven klappen en de papierlaag verwijderen 
(de schilderstape werkt als scharnier).Bij grote stickers plaatst 
u een scharnierpunt loodrecht op de folie in het midden van de 
sticker, van boven naar beneden. Belangrijk is dat dit goed 
blijft vastzitten, bij het omvouwen. Gebruik desnoods extra 
tape. 

 

Druk de sticker met een plat voorwerp vast. Begin bovenaan. 
Van boven naar beneden aandrukken. Houd hierbij de sticker 
iets van het oppervlak af. Let op, het kan voorkomen dat een 
deel van de sticker aan de papierlaag blijft kleven, vouw dan 
weer iets terug tot de plek waar het loskomt, en druk dit 
gedeelte aan. Verwijder tot slot de transfer. Trek parallel met 
het oppervlak 
Eventuele luchtbelletjes kunt u vanuit het midden naar de 
zijkanten wrijven. Kleine luchtbelletjes (kleiner dan 2 mm) 
zullen na enkele dagen automatisch verdwijnen. Grotere 
luchtbellen zoveel mogelijk bij elkaar wrijven en dan voorzichtig 
aan het uiteinde lekprikken. Vanuit de andere kant de lucht 
eruit wrijven 

 

Het verwijderen van de sticker: Maak de sticker vochtig met een sopje en gebruik voorzichtig een glasschraper. 
Eventueel kunt u een föhn gebruiken om de sticker te verwarmen, waardoor deze eerder zal loslaten. Wanneer u de 
sticker op een geverfde ondergrond heeft geplakt, zal de verf loskomen bij het verwijderen. De sticker is niet 
herbruikbaar! 


