Plakinstructies
Ondergrond :

Alvorens de stickers te kleven moet je de ondergrond goed proper maken. Je doet dit best met gewoon zeepwater dat je goed naspoelt. Dan maak
je het te kleven oppervlak vet- en stofvrij met een
ontvetter zoals Isopropylalcohol (IPA), zeker géén
white spirit, thinner of dergelijke !
Uitstekende hechting wordt verkregen op bijna alle
propere, droge en gladde ondergronden die vrij
van vet en stof zijn.

Aanbrengtemperatuur :

Minimum +10°C. Indien de ondergrond te koud is
kan je deze met een heatgun (warme luchtblazer)
even opwarmen. Kleef nooit in de felle zon !

Algemeen :

Markering positioneren
Maak gebruik van een potlood, stift of beter nog,
stukjes (papier-) tape om de juiste plaats van je
sticker te bepalen. Gebruik zeker geen krijt.
Rugpapier (drager) verwijderen
Wrijf eerst goed over de bovenkant van de gehele
sticker. Trek de sticker een beetje open om te kijken of de letters/tekening los komen van de drager
en aan de applicatietape blijven hangen.
Verwijder altijd het rugpapier van de film en niet
omgekeerd. Je legt de sticker dus ondersteboven.
Het rugpapier vlak voor het kleven onder een hoek
van 180 ° voorzichtig en gelijkmatig verwijderen.
Als er stukjes van de sticker op het rugpapier blijven hangen, dan plooi je het rugpapier een beetje
terug en druk je het stukje goed aan tegen de film
totdat het aan de film blijft hangen.
De lijmlaag van de sticker mag je niet aanraken !
Applicatietape verwijderen
Als laatste verwijder je de applicatietape. Doe dit
voorzichtig in een hoek van 180°.
Wrijf daarna de randen en fijne uiteinden van de
sticker nog eens goed aan.

1

Aanbrengmethoden :

Voor kleine formaten :
1. Het gehele rugpapier verwijderen.
2. De film in de juiste positie brengen en een hoek
met de vinger aandrukken.
3. Te beginnen met deze hoek de film met de rakel
aandrukken.
TIP : als rakel kan je een bankkaart gebruiken.
4. Als laatste stap, verwijder je de applicatietape
voorzichtig.
Voor grotere formaten :
Top scharnier
1. De sticker met stukjes (papier-) tape op de
juiste plaats vastzetten.
2. Een band tape als scharnier aan de bovenkant
vastzetten.
3. De hoekjes doorsnijden om de volgende stap te
vergemakkelijken.
4. De sticker om de scharnier omslaan.
Begin bij de reeds vastegezette rand de sticker
met een rakel aan te drukken. Verwijder het
rugpapier geleidelijk terwijl je verder aandrukt.
Als er stukjes van de sticker op het rugpapier
blijven hangen, dan plooi je het rugpapier een
beetje terug en druk je het stukje goed aan tegen de film totdat het aan de film blijft hangen.
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Aanbrengmethoden :

Voor stripings of raamstreamers :
Midden/Vertikale scharnier
1. De sticker met stukjes tape op de juiste plaats
vastzetten.
2. Over het midden van de sticker tot over de ondergrond een band tape als scharnier vastzetten. De overige stukjes tape verwijderen.
3. Een helft van de sticker 180° om het scharnier
omslaan en het rugpapier tot aan het scharnier
losmaken, doorsnijden en verwijderen.
4. De helft van de sticker terugslaan en bij het
scharnier beginnend, met de rakel aandrukken.
Ervoor zorgen het nog niet gekleefde deel van
de ondergrond weg te houden om voortijdige
hechting te voorkomen.
5. De tape-scharnier er gelijkmatig aftrekken.
6. De andere helft van de sticker omslaan, het
rugpapier verwijderen, de sticker terugslaan en
aandrukken (als 3 en 4).
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Aanbrengmethoden :

Voor langere formaten met spatiëringen zoals
tekst of tekstblokken :
Top scharnier SPATIERING
1. De sticker met stukjes (papier-) tape op de
juiste plaats vastzetten.
2. Een band tape als scharnier aan de bovenkant
vastzetten.
3. De sticker tussen de letters of letterblokken
doorsnijden zodat elk stuk om de scharnier kan
omslaan.
4. Begin bij de reeds vastegezette rand de sticker
met een rakel aan te drukken. Verwijder het
rugpapier geleidelijk terwijl je verder aandrukt.
Als er stukjes van de sticker op het rugpapier
blijven hangen, dan plooi je het rugpapier een
beetje terug en druk je het stukje goed aan tegen de film totdat het aan de film blijft hangen.

4

