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1. Ruit schoonmaken 

Maak eerst de ruit aan de binnenzijde ( zijde waar de raamfolie op wordt geplakt) grondig 

schoon. 

 Gebruik een verfkrabber voor oude verf resten. 

 Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden zoals glassex. 

 

2. Aftekenen 

Teken de zijkant- en bovenlijn op de ruit, aan de andere zijde (met behulp van een niet-

watervaste stift en een waterpas).  

 De raamfolie kan op beide kanten van de ruit worden aangebracht. 

 Raamfolie horizontaal gespiegeld? Wanneer u de raamfolie aan de binnenkant van de 

ruit plakt, is de tekst aan de buitenkant leesbaar. 

 Raamfolie niet gespiegeld? Wanneer u de raamfolie aan de binnenkant van de ruit 

plakt, is de tekst aan de binnenkant leesbaar. 

 Het is mooier als u bij het beplakken van de ruit aan weerszijden een strook open laat 

(bijvoorbeeld 1 cm breed), in plaats van de ruit over de gehele breedte te beplakken. 

3. Ruit nat maken 

Vul een plantenspuit met water en één drup afwasmiddel. Spuit de zijde waar de raamfolie op 

wordt geplakt nat. 

 Door het gebruik van afwasmiddel duurt het langer voordat de lijmlaag gaat plakken. 

Hierdoor is het mogelijk om de raamfolie te corrigeren / verschuiven wanneer deze op 

de ruit aangebracht wordt. 

 

4. Voorbereiding raamfolie loshalen 

Maak een andere ruit schoon en nat. Plaats de raamfolie met de witte-backing zijde op de ruit 

(zoals de raamfolie straks ook geplaatst gaat wordt). 

 Dit kan ook op bijvoorbeeld een kunststofdeur. 
 

5. Raamfolie loshalen 

Verwijder de sticker-backing met raamfolie voorzichtig, zodra de raamfolie mee komt met de 

sticker-backing spuit u de raamfolie nat met de plantenspuit. Bij het verder loshalen houdt u 

de witte-backing tegen de ruit. 

 Bij grotere afmetingen eerst één kant tot ongeveer de helft loshalen, nat spuiten en 

terug duwen op originele plek eventueel vastmaken met schilderstape zodat het niet 

plots los schiet, vervolgens herhaalt u dit aan de andere zijde. 

 Let op wanneer de raamfolie teruggeduwd is of wanneer u bij de tweede zijde tot de 

helft komt, dat de raamfolie niet los schiet en de raamfolie zo valt of dubbel klapt. 
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6. Raamfolie plaatsen 

Haal de raamfolie met sticker-backing in zijn geheel los van de ruit zonder de witte-backing. 

Komt de raamfolie niet gelijk mee met de sticker-backing? Buig de witte-backing iets en 

druk de sticker-backing terug over de raamfolie en probeer opnieuw de raamfolie mee te 

krijgen met de sticker-backing. 

 

Plaats de raamfolie met sticker-backing op de ruit waar de raamfolie moet komen. Zorg dat 

de zij- en bovenkant samenvallen met de afgetekende lijnen. 

 Bij grote oppervlakken is het handig als er iemand meehelpt. 

 Door het gebruik van afwasmiddel duurt het langer voordat de lijmlaag gaat plakken. 

Hierdoor is het mogelijk om de raamfolie te corrigeren / verschuiven wanneer deze op 

de ruit aangebracht wordt. 

 

7. Raamfolie strak maken 

In eerste instantie zal het geheel er wat bobbelig uitzien. Begin met de ramenwisser in het 

midden. Zorg dat de raamfolie niet verschuift. Veeg het teveel aan water en eventuele 

luchtbellen weg, werk van binnen naar buiten. 

 Begin in het midden en werk van binnen naar buiten. 

 Goed stevig wissen met de ramenwisser is erg belangrijk. 

 Controleer nadat u met de ramenwisser al het water heeft weg geveegd aan de andere 

zijde van de ruit of u nog bobbels ziet. 

 Kleine bobbels verdwijnen, zodra het water eenmaal verdampt is zit de raamfolie 

strak op de ruit. 

 

8. Sticker-backing loshalen 

Als de raamfolie opgedroogd is en de raamfolie goed vastzit, kunt u de sticker-backing 

voorzichtig loshalen. 

 Ongeveer 10 minuten wachten met loshalen sticker-backing (afhankelijk van 

hoeveelheid afwasmiddel zie stap 3). 

 Komt de raamfolie nog mee met de sticker-backing? U moet langer wachten of er zit 

teveel water tussen de ruit en en raamfolie ( zie stap 5). 

 

Schoonmaken van raamfolie 

Onregelmatigheden verdwijnen vanzelf (binnen drie maanden). Als de onregelmatigheden 

verdwenen zijn, kunt u de raamfolie reinigen. 

 Gebruik bij het reinigen geen harde en of scherpe voorwerpen. 

 Pas op! voor zandkorrels en oude verharde rubbertrekkers! 

Handige tips! 
 Het beste resultaat wordt bereikt bij temperaturen tussen 10 en 20° C. 

 Bij grote oppervlakken is het handig als er iemand meehelpt. 

 Werk rustig en neem de tijd! 

 


