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1. Muur schoonmaken 

Neem eerst de muur af met een vochtige doek, zodat er geen stof op de muur zit. 

 Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden. 

 Pas op! voor zandkorrels stof wat achter de sticker kan gaan zitten. 

 

2. Afplakken 

Plaats de sticker met de doorzichtige kant (sticker-backing) naar u toe op de juiste positie. 

Plaats een tape over de hoeken zodat de sticker blijft zitten. Controleer met behulp van een 

waterpas of de sticker recht zit.  

3. Tape plaatsen 

Breng een tape (schilderstape) aan in het midden over de gehele lengte, belangrijk is dat de 

tape minimaal 5 cm uitsteekt aan beide kanten. 

Plaats aan de zijkanten een tape en snij deze door, dit is een herkenningspunt bij het terug 

plaatsen stap 6 en 8. 

 Controleer of de schilderstape goed vast zit, en niet los laat. 

 Bij grotere oppervlaktes meer schilderstape gebruiken. 

 

4. Sticker een zijde loshalen 

Verwijder eerst een kant van de sticker-backing met sticker voorzichtig, Bij het loshalen 

houdt u de witte-backing tegen de muur. 

 Kleine stickers kunt u het beste in zijn geheel loshalen. 

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

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

krijgen met de sticker-backing. 

 

5. Witte-backing een zijde verwijderen 

Snij de witte-backing af met een schaar of stanleymes. 

 Bij grotere afmetingen eerst één kant tot ongeveer de helft loshalen.  

6. Sticker een zijde plaatsen 

Plaats de sticker-backing met sticker op zijn plaats. ( Gebruik de schilderstape stap 3 als 

herkenningspunt ). 

 Bij grote oppervlakken is het handig als er iemand meehelpt. 
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7. Sticker een zijde strak maken 

In eerste instantie zal het geheel er wat bobbelig uitzien. Begin met een pasje / spatel in het 

midden en druk de sticker-backing aan. Zorg dat de sticker niet verschuift. Veeg eventuele 

luchtbellen weg, werk van binnen naar buiten. 

 Begin in het midden en werk van binnen naar buiten. 

 

8. Sticker andere zijde plaatsen 

Verwijder de schilderstape die over het midden is aangebracht. Verwijder de witte-backing 

(stap 4) en plaats vervolgens de sticker. (Gebruik de schilderstape stap 3 als 

herkenningspunt). 

Herhaal stap 7 nu. 

 Bij grote oppervlakken is het handig als er iemand meehelpt. 

 

9. Sticker-backing loshalen 

Als de sticker goed vastzit, kunt u de sticker-backing voorzichtig loshalen. 

Komt de sticker nog mee met de sticker-backing? U moet de sticker beter aandrukken. 

Gebruik eventueel een föhn. (Let op niet te warm! Wanneer u uw hand bij de sticker houdt en 

uw hand te warm wordt betekent dit dat de sticker ook te warm wordt). Wanneer u de sticker 

verwarmt wordt de plakkant actiever en blijft de sticker beter zitten. 

 

 

Schoonmaken van de sticker 

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

verdwenen zijn, kunt u de sticker reinigen. 

 Gebruik bij het reinigen geen harde en of scherpe voorwerpen. 

 Pas op! voor zandkorrels. 

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! 

 


