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Voordat u de sticker(s) aanbrengt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
Deze stickers zijn geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen.

Let erop dat u de sticker op de juiste plaats plakt. Hij kan als hij eenmaal geplakt is namelijk niet meer (zonder kapot te 
gaan) verplaatst worden! Bij elke bestelling wordt deze plakinstructie meegeleverd. 

Goede hechting wordt het best verkregen op schone, vetvrije, stofvrije, droge, gladde, harde ondergronden (bijv. glas, 
tegels en hout dat glad is). Hoe gladder de ondergrond, hoe beter het resultaat. Plak de stickers niet op pas geverfde 
ondergronden. Muren met structuur of muren die geverfd zijn met kalkhoudende verf zijn niet geschikt. Je kunt ze dan 
ook niet op een grove gestucte muur, spachtelputz of structuurverf plakken. Voor een optimale hechting van het vinyl op 
de ondergrond, dienen beide een temperatuur te hebben van meer dan 10oC.
De gebruiker van deze stickers is zelf verantwoordelijk om te bepalen of de te beplakken ondergrond geschikt is.

Sticker:
Het stickervel bestaat uit 3 lagen:

a Het rugpapier
b De (semi) transparante applicatiefolie
c De sticker zelf

Plaats de sticker op de juiste manier op de ondergrond
en zet het met 2 stukjes schilders tape vast.
Hierna plakt  u over de gehele lengte van de sticker
tot over de ondergrond nog een stuk schilderstape (scharnier).

Vervolgens slaat u één helft van de folie om, 
gebruik het lange stuk schilderstape als scharnier en verwijder voorzichtig 
het rugpapier tot aan het scharnier. (doorknippen of snijden)

Nadat u het rugpapier heeft verwijdert drukt u de folie 
op de ondergrond aan met de rakel.
U begint hiermee bij het scharnier en werkt naar buiten toe.

Verwijder vervolgens voorzichtig de lange strook schilderstape (scharnier).
De andere helft, die nog niet op de ondergrond geplakt zit omslaan en 
het rugpapier verwijderen. Als het rugpapier verwijdert is de folie vanaf 
het midden naar buiten toe op de ondergrond vast drukken.
 

Hierna kunt u nu voorzichtig de applicatiefolie verwijderen.
Let op dat u de sticker niet mee omhoog trekt. (trek in een hoek van 180 graden)
Zitten er nog luchtbellen onder de sticker?
Prik deze in met een naaldje zodat de lucht eruit kan. 
Voorzichtig de lucht eruit wrijven. Kleine luchtbelletjes verdwijnen vanzelf.
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