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Stickers plakken
 
Heb jij gekozen voor een sticker (eenmalig te gebruiken)?

Een vinyl sticker bestaat uit 3 delen.
1. – Ondergrond waar de sticker op zit (witte papier, soms blauw bij een witte sticker).
2. – De sticker zelf (kleur van de sticker).
3. – Een applicatietape/overzet tape (doorzichtig). Deze zorgt er voor dat je de sticker in een keer op kunt plakken.

1. Wrijf de applicatie laag over de sticker en ‘kras’ met je nagel over de tape. 
 De letters zullen aan de applicatie tape vast plakken.
2.  Als je overal goed hebt gekrast kun je de applicatietape er voorzichtig afhalen en zorg dat de letters in 1x komen.  
 Zo niet moet je de tape nog even voorzichtig terug leggen en opnieuw krassen. 
 Je kunt dit krassen ook even met een (bank) pasje doen.
3.  (Alleen als stap 2 niet goed gaat) Gaat stap 2 nou niet helemaal goed kun je proberen het witte papier eraf te halen.  
 Plat neerleggen met de onderkant naar boven, soms even een randje helpen met een nagel.
4.  Als alle letters op de applicatie tape zitten kun je de plek van de sticker bepalen door `m niet direct er op te 
 plakken maar er even voor te houden.
5. Als je de sticker in het midden laat “bollen”dan valt deze makkelijk recht op de ondergrond.  
6. Het beste plakt het als de ondergrond schoon en vetvrij is. 
7.  Om makkelijk te schuiven kun je er wat water met een druppeltje dreft onder spuiten. 
8.  Ben je tevreden? Voorzichtig opplakken, goed krassen over de letters en de applicatie tape er aftrekken, 
 voorzichtig nu dat de sticker blijft zitten opde ondergrond!
9.  De sticker plakt het beste boven de 10 graden. Eventueel kun je het wat opwarmen met een fohn.

Heb je gekozen voor statisch folie (herbruikbaar en duurzaam)?

Een statische raam sticker bestaat uit 2 delen.
1. – Ondergrond/drager waar de folie op zit (witte papier, soms blauw bij een witte folie).
2. – De folie zelf (kleur van de folie).

1.  Bepaal de positie op het raam en maak dit licht vochtig (planten spuit bijvoorbeeld).
2.  Leg jouw sticker tegen het raam en wrijf met een (thee)doek over de achterkant van de drager.
3.  Haal nu voorzichtig de drager van de folie af. Als het goed is blijft de folie nu op het raam zitten, niet alles? 
 De drager nog even terug en nog eens met de theedoek wrijven.  
 Soms moet je `m even een handje helpen door al vast een stukje los te halen.

4. Klaar met de sticker? Pak de drager er bij en peuter hem heel voorzichtig van het raam en leg `m voorzichtig 
 terug op de drager. Om `m netjes te bewaren word het aangeraden er een a4 insteek hoesje tegen aan te 
 leggen en plat bewaren!

Mocht het niet duidelijk zijn stuur dan even een mailtje naar info@plakhet.nl 
en we helpen je graag verder.
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