STICKER PLAKINSTRUCTIE

ONE-STOP-STICKER-SHOP

DE STICKER BESTAAT UIT 3 LAGEN

BENODIGDHEDEN

1 rugpapier

WAT HEEFT U NODIG?

Montagerakel
of (bank)pasje

2 de sticker met
eventuele hulpkruisjes

Meetgerei

Schilderstape

3 applicatiefolie

Schaar

STRIJKAPPLICATIES
1

TEXTIEL EERST WASSEN

5

VERWIJDER PLASTIC DRAGER

Was en strijk het materiaal
voordat u een print aanbrengt, gebruik hierbij geen
wasverzachter! Warm het strijkijzer
op (katoenstand,170°C) en zet de
stoomfunctie uit.
Verwijder het bakpapier en
laat het materiaal afkoelen.
Verwijder daarna voorzichtig de plastic drager. Let daarbij op
dat alle delen op het materiaal blijven zitten. Hecht de print niet, stap
3 en 4 herhalen.
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Optioneel:
waterpas

Geschikt voor katoen,
katoen/polyester en polyester/acryl

PLAK DE PRINT OP DE KLEDING

3

PLAATS BAKPAPIER

Let op: mocht de print uit meerdere kleuren bestaan dan zult u
de kleuren los ontvangen. U kunt u
nu tweede kleur plaatsen, herhaal
hierbij stap 2 t/m 5. Let op dat het
strijkijzer de print niet raakt zonder
plastic drager of bakpapier.
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VERHIT NOGMAALS

Maak met het strijkijzer de
gewenste positie voor de
print warm. Plaats de print
op het materiaal met de doorzichtige
folie naar boven.

Leg een vel bakpapier over
de print.

Leg het bakpapier terug op
de print. Druk de print nogmaals 4 seconden goed aan
met het strijkijzer. Laat het materiaal
vervolgens afkoelen en draai binnenstebuiten.
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VERHIT DE PRINT

7

STRIJK DE BINNENKANT

Druk het strijkijzer 20 sec.
stevig op de print (niet bewegen). Is de print groter
dan het strijkijzer, verplaats uw strijkijzer dan een keer. Zorg dat u de hele
print 20 seconden goed hebt verhit.
Strijk nu de binnenkant van
de print voor extra hechting. Laat de print toch
een stukje los, strijk dit
dan weer vast als in stap 6. Laat het
materiaal vervolgens min. 24 uur rusten
voordat u het wast (max. 40° C).

VERFSJABLOON Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
1

VERWIJDER HET RUGPAPIER

5

TAMPONEER DE AFBEELDING

Draai het verfsjabloon om en verwijder voorzichtig het rugpapier van
het sjabloon.

Tamponeer met een kwast de afbeelding in dunne in laagjes totdat de
hele afbeelding goed bedekt is. Gebruik hierbij geen verdunde verf!
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PLAATS OP DE ONDERGROND

6

AANDROGEN

Draai het verfsjabloon om zodat de
plakzijde naar achteren is gericht
en plaats deze op de gewenste
ondergrond. Wrijf het sjabloon stevig
na. Wrijf daarbij stevig over de folie
vanuit het midden naar buiten.
Laat de verf iets aandrogen.

VOORBEREIDING

UW BESTELLING UITPAKKEN
1
Onze stickers zijn gemaakt van eersteklas kwaliteit folie, door de verzending heeft de sticker strak opgerold gezeten, en kunnen er lichte
rimpels inzitten. Geen nood! Deze
rimpels zitten alleen in het rugpapier
en de applicatiefolie. Als de sticker
eenmaal is aangebracht zullen deze
rimpels niet meer zichtbaar zijn. Leg
de sticker op een harde vlakke ondergrond en wrijf met de rakel de applicatiefolie nog eens goed vast op de
sticker. Werk hierbij altijd vanuit het
midden naar de randen toe. 2
1

2 VOORBEREIDING ONDERGROND
Zorg ervoor dat het te beplakken oppervlak schoon, vet- en stofvrij is. Als
de ondergrond waarop u de sticker
wilt bevestigen onlangs is geschilderd dient u minimaal twee weken
te wachten voordat u de sticker aanbrengt. Ontvet bij het plaatsen van
raamfolie de ramen goed, dit gaat
het beste met water met daarin
een scheutje ammoniak. De ruimte
waarin u gaat plakken mag niet te
koud zijn, zodat de lijmlaag goed kan
hechten. Wij adviseren een temperatuur van rond de 20 graden.
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VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE

7

VERWIJDER VERFSJABLOON

Verwijder voorzichtig en rustig de applicatiefolie van de ondergrond en het
sjabloon. Wrijf eventuele luchtbelletjes
eruit of prik met een naald een klein
gaatje in het sjabloon zodat de lucht
kan ontsnappen.
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DRUK GOED AAN

8

KLAAR!

Druk alle randen nog eens goed aan.
Gebruik een föhn en verwarm het
sjabloon iets tijdens het aandrukken.
Vooral op niet gladde ondergronden
is dit een belangrijke stap voor een
strak einderesultaat.

Verwijder voorzichtig het verfsjabloon dit gaat het makkelijkst met
een hobbymesje. Let op dat u hierbij
de ondergrond niet raakt.

Mocht er onverhoopt toch wat verf
onder het verfsjabloon zijn gekomen
werk dit dan met een penseel voorzichtig bij.

3
STICKER IN DELEN KNIPPEN
Knip de sticker eventueel in losse delen zodat u zelf kunt bepalen hoe u de
sticker zou willen plakken. Let op! Zorg
ervoor dat u om de afbeeldingen knipt
en niet door de afbeeldingen zelf.

BEPAAL POSITIE
4
Bepaal vooraf de juiste positie van de
stickers, dit gaat makkelijk door de
stickers met behulp van een stukje
schilderstape op de ondergrond te
plakken. Verwijder hierbij nog niet de
applicatiefolie en het rugpapier.

VRAGEN?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze plakinstructie neem dan gerust per e-mail contact met ons op: info@shopgroup.nl
Meer informatie over het monteren van onze producten kunt u ook vinden op onze website: www.shopgroup.nl/vragen

www.facebook.com/shopgroup.nl

www.twitter.com/Shopgroupnl

www.instagram.com/shopgroupnl

www.pinterest.com/shopgroupnl

PEL EN PLAK METHODE Perfect voor kleine stickers
1

STRIJK DE STICKER GLAD

Leg de sticker met
de applicatiefolie
naar boven op
een vlakke gladde
ondergrond en wrijf
stevig over de folie vanuit het midden
naar buiten. Gebruik hiervoor een montagerakel of pasje, zodat de sticker
zich goed hecht aan de folie.

2

VERWIJDER HET RUGPAPIER

Draai de sticker om en
verwijder voorzichtig het
rugpapier van de sticker,
let daarbij op dat alle
delen van de sticker op
de applicatiefolie blijven zitten en niet
op het rugpapier. Wrijf eventueel het
rugpapier weer iets terug om de delen
tegen de applicatiefolie te wrijven.

3

PLAATS OP DE ONDERGROND

Draai de sticker om
zodat de plakzijde naar
achteren is gericht en
plaats deze op de
gewenste ondergrond.
Wrijf de sticker stevig na. Wrijf daarbij
stevig over de folie vanuit het midden naar buiten.

4

VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE

Verwijder voorzichtig en
rustig de applicatiefolie
van de ondergrond en
de sticker. Wrijf eventuele
luchtbelletjes eruit of
prik met een naald een klein gaatje
in de sticker zodat de lucht kan
ontsnappen.

SCHARNIER METHODE Aanbevolen voor grote stickers
1

STRIJK DE STICKER GLAD

5

PLAK HET EERSTE GEDEELTE

Leg de sticker met
de applicatiefolie
naar boven op
een vlakke gladde
ondergrond en
wrijf stevig over de
folie vanuit het midden naar buiten.
Gebruik hiervoor een montagerakel
of pasje, zodat de sticker zich goed
hecht aan de folie.

Sla voorzichtig de
sticker terug, maar zorg
dat deze de ondergrond
niet raakt. Let op dat
de sticker niet dubbel
vouwt en houdt hem zo
strak mogelijk vast.
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PLAATS OP GEWENSTE POSITIE

6

WRIJF TEGEN ONDERGROND

Bevestig m.b.v schilderstape de sticker op
de gewenste positie
zonder het rugpapier te
verwijderen, houdt voor
een recht resultaat nooit
de kniprand aan van de folie, maar altijd
de sticker of eventuele hulpkruisjes. Plak
de schilderstape in het midden verticaal
over de sticker. Bij een hoge sticker werkt
u het best van boven naar beneden.

Wrijf vervolgens
gelijkmatig met een
montagerakel of
pasje in een vloeiende
beweging de sticker
stevig tegen de ondergrond aan.
Houdt met de andere hand de
sticker enigzins strak en vrij van de
ondergrond, de sticker mag de ondergrond pas bij het passeren van de
rakel raken.
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VERWIJDER HET RUGPAPIER

4

KNIP HET RUGPAPIER LOS

7

PLAK HET TWEEDE GEDEELTE

8

VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE

4

VERWIJDER HET RUGPAPIER

8

VERWIJDER HET WATER

Sla één zijde van de sticker
om, gebruik daarbij de
schilderstape als ‘scharnier’. Verwijder voorzichtig
het rugpapier van één
zijde van de sticker, let
daarbij op dat alle delen op de applicatiefolie blijven zitten en niet op het
rugpapier. Wrijf eventueel het rugpapier
weer iets terug om de delen tegen de
applicatiefolie te wrijven.
Verwijder de schilderstape en het rugpapier
van het overige deel
van de sticker. Houdt
de sticker strak, vlak
boven de ondergrond
en wrijf vanuit het midden de sticker
goed aan tegen de ondergrond.

RAAMFOLIE AANBRENGEN Natte methode
1

KNIP DE RAAMFOLIE OP MAAT

De applicatiefolie is iets doorzichtig
waardoor u precies kunt zien hoe de
raamfolie tussen de applicatiefolie
en het rugpapier zit. Knip de zijkanten van het rugpapier recht af en
zorg dat u precies langs de raamfolie knipt.
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KNIP HET RUGPAPIER LOS

Vouw de raamfolie om
en knip het rugpapier
los zodat u het eerste
deel van de raamfolie
op het raam kunt

bevestigen.
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PLAK HET TWEEDE GEDEELTE

Verwijder de schilderstape en het rugpapier
van het overige deel van
de raamfolie en herhaal
stap 6 t/m 8. Wacht
vervolgens minimaal 30
minuten voordat u de applicatiefolie
verwijdert bij stap 10. Afhankelijk van de
temperatuur kan het wel 24 uur duren
voordat de raamfolie goed gehecht is.

2

STRIJK DE RAAMFOLIE GLAD

Leg de raamfolie op
een vlakke gladde
ondergrond en wrijf
stevig over de folie
vanuit het midden
naar buiten. Gebruik hiervoor een montagerakel of
pasje, zodat de raamfolie zich goed
hecht aan de applicatiefolie.
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MAAK HET RAAM NAT

3

PLAATS OP GEWENSTE POSITIE

Bevestig m.b.v schildertape de raamfolie
op de gewenste positie
op het raam zonder
daarbij het rugpapier te verwijderen. Plak de schilderstape in het
midden verticaal over de raamfolie.
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7

WRIJF RAAMFOLIE TEGEN RAAM

Maak met de verstuiver het raam
nat en ook voorzichtig de lijmlaag
van de raamfolie. Sla voorzichtig de
raamfolie terug zonder daarbij het
raam te raken, let op dat de raamfolie niet dubbel vouwt en houdt hem
zo strak mogelijk vast.

Wrijf vervolgens gelijkmatig met een montagerakel of pasje in een
vloeiende beweging de
raamfolie stevig tegen
het raam aan. Houdt met de andere
hand de raamfolie enigzins strak en
vrij van de ondergrond, de raamfolie
mag het raam pas bij het passeren
van de montagerakel raken.
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om lostrekken van de raamfolie te
voorkomen. Houdt stukjes die toch
loskomen vast en druk deze met de
rakel/pasje voorzichtig weer aan.
U kunt ook de applicatiefolie nogmaals nat maken en nog weer even in
laten trekken, de hechting wordt dan
minder op de raamfolie.

VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE

Als de raamfolie eenmaal
goed vast zit kunt u de
applicatiefolie met de verstuiver nat maken. Hierdoor zal de applicatiefolie
loslaten van de raamfolie. Wacht een
paar minuten en verwijder nu voorzichtig en rustig de applicatiefolie van
het raam en de raamfolie. Doe dit zo
vlak mogelijk langs de ondergrond

Knip het rugpapier los
zodat u het eerste deel
van de sticker op het
gewenste oppervlak
kunt bevestigen.

Wrijf de sticker stevig na
en verwijder nu voorzichtig
de applicatiefolie van de
ondergrond en de sticker.
Doe dit zo vlak mogelijk
langs de ondergrond om lostrekken
van de sticker te voorkomen. Wrijf
eventuele luchtbelletjes eruit of prik
met een naald een klein gaatje in de
sticker zodat de lucht kan ontsnappen.
Verwijder de eventuele hulpkruisjes
direct na het aanbrengen.

Sla één zijde van de
raamfolie om, gebruik
daarbij de schilderstape
als ‘scharnier’. Verwijder
voorzichtig het rugpapier van één zijde van de raamfolie,
let daarbij op dat alle delen op de
applicatiefolie blijven zitten en niet
op het rugpapier. Wrijf eventueel het
rugpapier weer iets terug om de delen
tegen de applicatiefolie te wrijven.
Wrijf met de montagerakel hard
genoeg om al het water tussen de
lijmlaag en de ondergrond te verwijderen. Het is van groot belang dat
er geen water meer tussen de sticker en het raam zit! Dat geeft problemen bij het verwijderen van de
applicatiefolie bij stap 10 omdat er
dan onvoldoende hechting is op de
ondergrond!
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WRIJF RAAMFOLIE GOED AAN

Doe een zachte doek om de rakel of
het pasje en druk alles nog een keer
voorzichtig aan. Voorkom verschuiven
van de kleine delen. Wrijf eventuele
luchtbelletjes eruit of prik met een
naald een klein gaatje zodat de lucht
kan ontsnappen. Kleine insluitingen
van water zullen na verloop van tijd nog
wegtrekken als het water verdampt.

