PLAKINSTRUCTIE 1/2

1. Voorbereiding:
Als je de sticker ontvangen hebt, haal deze dan uit de verpakking en leg de sticker plat weg totdat je deze gaat opplakken.
Controleer de sticker op eventuele beschadigingen.
2. Benodigdheden voor het plakken:
• Rolmaat • Ontvettingsmiddel (zoals ontvettingsdoekje,
wasbenzine, amonia, alcohol of glassex) • Schoonmaakpapier (keukenpapier, bij voorkeur niet-‘pluizend’) • Schilderstape • Mesje en/of schaar • Plakspatel (te bestellen in ‘Accessoires’ in de webshop of een oud betaalpasje)

3. Als je gaat plakken, moet de temperatuur van de ondergrond
minimaal 12 graden zijn. De ondergrond is redelijk vlak en niet
poreus (de sticker hecht niet op stenen muren, cement e.d.).
Maak de te beplakken oppervlakte goed schoon en vetvrij.
4. Positioneer de sticker met schilderstape. Meet met de
rolmaat of de sticker recht zit. Bekijk van een afstand of de
sticker ook voor het oog op de goede plek zit. Je kunt de sticker
nu nog makkelijk verplaatsen.

5. Bevestig nu de schilderstape over de gehele breedte van de
sticker. Het ene gedeelte op de sticker, het andere gedeelte op
de ondergrond. Breng eventueel een tweede tapelaag aan.
Strijk de applicatietape goed aan voordat je hem wilt opplakken. Zodoende hecht de applicatietape goed aan de sticker. Dit
helpt je bij het plakken.
6. Als de sticker uit meerdere losse letters of elementen
bestaat, dan is het handig om deze in handelbare stukken los
te knippen. Tussen de elementen doorknippen. Niet in de
sticker zelf knippen. Vooral bij lange plakteksten en stickerdecoraties wordt deze manier van plakken toegepast.

7. Klap de sticker om naar boven. Verwijder voorzichtig de
papieren drager, begin van onderaf (de ‘bovenkant van de
sticker’). Doe dit door deze om te vouwen. Let op dat de sticker
goed op de applicatietape blijft zitten. Als een gedeelte van de
sticker op de papieren drager blijft zitten, rol je de papieren
drager weer een stukje terug, en wrijf deze aan zodat de applicatietape weer goed hecht aan de sticker. Verwijder de papieren drager tot ongeveer de helft van de sticker en wrijf de vouw
goed aan.
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8. Houd de sticker strak en in een kleine hoek tov de ondergrond. Strijk met de plakspatel de sticker vast op de ondergrond. Begin bovenaan in het midden en strijk van links naar
rechts. Strijk met overlappende bewegingen zodat de lucht
goed kan ontsnappen.

9. Als je halverwege bent met het plakken, klap je het overgebleven gedeelte naar boven. De papieren drager kun je nu
verwijderen en plak je het resterende gedeelte van de sticker
vast.

10. Verwijder de applicatietape voorzichtig, begin in een hoek.
Trek de applicatietape niet naar je toe, maar ‘rol’ deze als het
ware af. Zo trek je niet per ongeluk de sticker mee.
Als de sticker niet blijft zitten op de ondergrond, rol je de applicatietape een stukje terug en wrijf je de sticker weer stevig aan.
Rol daarna de applicatietape voorzichtig verder af.

Eventuele luchtbelletjes kun je verwijderen door een klein
puntje te prikken in de luchtbel. Druk de ingesloten lucht stevig
weg. Verwijder de taperesten en maak het geheel schoon met
het ontvettingsmiddel om de achtergebleven lijmresten ook
goed te verwijderen.
De sticker heeft ongeveer 48 uur nodig om de maximale hechting te krijgen op de ondergrond.
Heb je nog vragen over het plakken? Neem dan contact met
ons op, we helpen je graag!
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