Plakinstructie wrappen
Het beste is om te plakken bij een

• Zorg er altijd voor dat de ondergrond schoon, schadevrij en ontvet is.

omgevingstemperatuur tussen de 12 en 25 graden.

• Meet in hoe groot je folie moet zijn. Hou er rekening met extra 10 cm aan alle kanten, zodat

Ook de ondergrond mag niet te warm of te koud zijn.

je zeker voldoende folie hebt.

Indien je toch wilt plakken en de temperatuur is

• Voor grote oppervlaktes is het het gemakkelijkst om met twee personen aan de slag te gaan.

niet binnen bovengestelde norm dan bestaat er

Haal de onderste witte papieren laag eraf. Trek de folie strak en span deze voorzichtig over

een kans op problemen. Bij een te hete ondergrond
is de kans op luchtbellen erg groot en bij een te

het te beplakken deel. Plak de folie droog.
• Bij vlakke ondergronden rakel met zachte rakel van binnen naar buiten. Mochten er kleine

koude ondergrond is de kans erg groot dat de

luchtbelletjes zijn ontstaan, leg je vinger er op en wrijf zachtjes rondjes totdat de belletjes

hechting slecht is. In het geval van wrapping

zijn verdwenen.

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.

• Voor bochten en knikken adviseren wij om eerst te oefenen met een reststuk folie. Je merkt
gauw genoeg tot hoever je kan gaan met het vervormen van de folie. Door een warme föhn
te gebruiken kan de folie nog beter vervormen.
• Als het niet in een keer lukt: haal de folie er (gedeeltelijk) weer af en föhn de kreukel(s) eruit
met een warme föhn.
• Snij de overtollige folie af en zorg dat er (naar eigen inzicht) extra folie overblijft om deze
om de randen heen te vouwen en maak deze ook warm met de föhn.
• Vlakke oppervlaktes föhn je op circa 60°C. Het wordt meestal niet gedaan, maar wij adviseren

Vlakke ondergronden zijn gemakkelijk te beplakken.

het als extra check. Mocht je iets zijn vergeten om aan te rakelen dan zie je dat gelijk, want

Door de luchtkanaaltjes in de wrapfolie kan het bijna

de folie komt dan iets om hoog. Geen paniek: haal de föhn weg, laat de folie iets afkoelen en

niet fout gaan! Als folie wordt opgerekt (er komt

wrijf dan voorzichtig de belletjes weg, zoals eerder vermeld.

spanning op) heeft deze extra aandacht nodig door

• Alle oppervlaktes die zijn opgerekt en randen dienen te worden “dood”geföhnd.

middel van “dood”föhnen. Hieronder geven wij enkele

• Dit is om ervoor te zorgen dat de hechting tussen de folie en ondergrond optimaal wordt.

belangrijke richtlijnen, zodat je aan de slag kan.

• Pak hiervoor een hete föhn (verfbrander) en temperatuurmeter om de oppervlaktetemperatuur te meten tijdens het föhnen. Geduldige en rustig draaiende bewegingen maken
is het geheim van “dood”föhnen. Breng deze delen op een temperatuur boven de 90°C.

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

