
PLAK INSTRUCTIE
Stap voor stap hoe je een sticker plakt



Plak instructie voor jou

Blij met je sticker? Fijn! Dan nu aan de slag met het aanbrengen van de sticker in je interieur.

Onderstaand vind je de plakinstructie. Lees voor je start de gehele instructie door. 
Wil je liever bekijken hoe het in de praktijk in zijn werk gaat, check dan het instructiefilmpje op 
onze website. 

 Neem rustig de tijd voor het aanbrengen van je sticker.

 Maak de ondergrond goed schoon, vetvrij en droog.

 Postionieer de sticker, verwijder het rugpapier nog niet! Kijk goed waar je ‘m wilt hebben  
 en verplaats indien nodig. Tip: gebruik voor het precies uitmeten van de positie een   
 meetlint.

 Positie goed? Zet de sticker op 4 punten vast met de bijgeleverde #stickystyling tape.

 Plak de bijgeleverde #stickystyling tape in het midden over de sticker en zet  boven en  
 onder vast.

 Haal het rugpapier los van een helft van de sticker en knip deze weg.

 Plak de sticker tegen de ondergrond en veeg vanuit het midden de sticker mooi strak (dit  
 kan evt. met behulp van een rakel).

 Verwijder de tape die je in het midden over de stickers had geplakt.

 Trek de andere helft van het rugpapier los en plak nu dit deel van de sticker op de onder 
 grond.
 
 Druk de gehele sticker nog eens goed aan.

 Trek onder een schuine hoek het witte, doorschijnende bovenpapier er af.  
 Doe dit voorzichtig en met beleid. Let goed op dat de sticker niet meegetrokken wordt.  
 Is dit wel het geval, plak dan de stickers voorzichtig terug en druk stevig aan. Probeer het  
 dan nogmaals.

 Zie je luchtbellen in de sticker? Prik deze dan door met een naald en wrijf voorzichtig de  
 lucht eruit.

 Maak een foto van de sticker in je interieur en post de foto op Instagram; #stickystyling.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


