Plakinstructie
Het beste is om te plakken bij een omgevingstemperatuur tussen de 12 en 25 graden.
Ook de ondergrond mag niet te warm of te koud zijn. Indien je toch wilt plakken en
temperatuur is niet binnen bovengestelde norm dan bestaat er een kans op problemen.
problemen. Bij een te hete ondergrond is de kans op luchtbellen erg groot en bij een
te koude ondergrond is de kans erg groot dat de hechting slecht is. In het geval van
wrapping in de buitenlucht moet het droog zijn en niet te hard waaien. Opwaaiend
zand en/of stof kan invloed hebben op het eindresultaat. Zorg ervoor dat de
ondergrond goed schoon en ontvet is. Om te controleren of de sticker geschikt is voor
de desbetreffende ondergrond kun je dit controleren door middel van een stukje
schilderstape te plakken op de ondergrond en te kijken of deze er op hecht.
Benodigdheden : schoonmaakdoekjes, schilderstape, meetlint, rakel, mesje & naald.

1
Reinig het oppervlak. Doe dit met een
mengsel van schoonmaakmiddel en warm
water. Deze extra na schoonspoelen met
water. Het oppervlak daarna droogmaken
met een schone, pluisvrije doek of papier.
Het hele stuk opnieuw schoonmaken met
een ontvetter of ons schoonmaakdoekje,
zodat de sticker optimaal hecht. Als laatste
alles nog een keer droog maken met een
schone doek of stuk poetspapier.

4

Bepaal de plaats waar je de sticker wenst
te plakken. Zet links en rechts de sticker
even vast met een stuk schilderstape,
zodat je de sticker gemakkelijk kan
positioneren. Gebruik je meetlint om deze
exact uit te zetten.

5

Sla de sticker naar boven om en verwijder
de papieren backing onder de sticker.
De backing half (zie afbeelding 5) of
helemaal verwijderen. Dit is afhankelijk
van het formaat sticker. Bij een wat
grotere sticker adviseren wij om deze
half te verwijderen. Zorg ervoor dat de
plakkant nog niet aangeraakt wordt en sla
de sticker terug om, maar zorg ervoor dat
deze de ondergrond nog niet raakt.
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Plak een strook schilderstape aan
de bovenzijde. Deze half over de
applicatietape en ondergrond heen. Nu
maak je namelijk een soort scharnier
waardoor je de sticker gemakkelijk kunt
plakken en deze op de juiste positie blijft.

6

Houd de sticker aan de onderkant vast. De
sticker een stukje vrij van het oppervlak
houden en begin de sticker met een
rakel aan te drukken vanuit het midden
van het scharnierpunt naar buiten toe in
overlappende bewegingen. LANGZAAM en
VLOEIEND!

Start in een hoek en trek langzaam de
applicatietape in een vlakke hoek eraf.
Mocht de sticker nog niet goed gehecht
zijn wrijf de applicatietape een stukje
terug en wrijf deze nog een keer goed aan.

Föhn de sticker na voor een optimale hechting. Door de
warmte van het föhnen kunnen de luchtbelletjes naar
voren komen. Kleine belletjes trekken er na verloop van
tijd zelf uit. Zijn deze wat groter, dan kun je met een
naald een gaatje prikken en de lucht naar het gaatje toe
wrijven. Föhn de sticker hierna nog een keer goed aan.

Heb je vragen over het aanbrengen van de sticker? Neem dan contact met ons op via info@stickerdomein.nl

