STICKERPLAKTIPS!
Met stickers kun je werkelijk waar alle kanten op en ze zijn
uiterst effectief voor marketingdoeleinden. Om bubbelvrije
stickers te plakken moeten deze wel goed geplaatst worden.
Op de achterzijde een handleiding hoe je het beste je
(grootformaat)stickers kunt aanbrengen. Succes! Ennne...
mocht het niet lukken, dan weet je ons te vinden : )
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Ontvetter

Rakel*

Sticker

Centimeter (schilders)tape

Afbreekmesje
en/of schaar

Schoonmaken
Voordat je de sticker plaatst, moet je natuurlijk eerst bepalen waar je deze op wil plakken. Wanneer je hier zeker van bent, dien je de ondergrond
waar je de sticker op wilt plakken goed schoon te maken. Dit doe je met zeepwater en spoel vervolgens na met schoon water. De ondergrond maak
je vervolgens vetvrij met spiritus of ontvetter. Droog dit vervolgens met een pluisvrije doek.

Meten is weten
Plaats positioneringstape aan de
uiteinden van de sticker om deze op
de gewenste positie op de ondergrond
te kunnen plaatsen. Doe dit zonder de
drager te verwijderen. Meet precies
waar je de sticker recht wil plakken.

LOS MAKEN
Maak het rechter gedeelte van de sticker los van de backing en klap naar links. Snij of knip het rechter gedeelte
van de backing af.

RakelEN
Gebruik een rakel* om de sticker goed te laten hechten aan de
ondergrond. Rakel* (wrijf) stukje voor stukje de sticker (die je
nog vast hebt) bewegingen van binnen naar buiten naar rechts.

APPLICATIE TAPE ERAF
De sticker zit nu vast. Trek in een gelijkmatige beweging
de aplicatietape eraf.
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POSITIONEREN
Hangt of ligt de sticker op de goede plaats? Druk de tape aan
de uiteinden goed aan. Druk daarna de applicatietape nog
even stevig tegen de sticker aan met de rakel*.
Plak een stuk tape verticaal over de sticker in het midden.

OMSLAAN
Vouw dit deel weer terug en voorkom dat de sticker al hecht
aan de ondergrond. Let op! Hou het ietsje vast boven de te
plakken ondergrond. (NIET op de ondergrond leggen!

DE linker kant
Haal nu alle tapjes los. Haal voorzichtig de linker backing
stukje voor stukje los en rakel* de linker zijde van de
sticker stukje voor stukje vast naar links.

Prik luchtbellen
tussen de sticker
en de ondergrond
door met de
scherpe punt
van een mesje
of naald en druk
het opnieuw aan.
Kleine luchtbellen
zullen na een
aantal dagen
automatisch
verdwijnen.

LET
OP:

KLAAR!
Et voila, een perfect geplakte sticker : )
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TIP

*Heb je geen rakel*? Gebruik een bankpasje of kom GRATIS een rakel* afhalen in Waddinxveen

De sticker mag na
het aanbrengen
twee weken niet
gewassen worden! Let op met
het wassen van
bestickerde auto’s
in de wasstraat.
Dit bevelen we
niet aan.

