
Plakinstructie 

 
Een sticker bestaat uit 3 lagen: 

� Drager: Papieren onderkant, hierop staat het foliemerk 

vermeld 

� Sticker 

� Applicatiefolie: Semi-transparante laag over de sticker heen 

 

 1. Temperatuur 

De oppervlakte temperatuur dient altijd boven de 10 graden te zijn 

 

 2. Vetvrij 

Maak met behulp van een universele ontvetter (bv. Spiritus) of onze 

professionele ontvetter de ondergrond schoon en vetvrij, droog hem 

hierna goed af met schoon keukenpapier of een schone theedoek. 

 

 

3. Positie 

Leg de sticker plat neer en wrijf goed over de sticker heen, zodat de 

drager, sticker en applicatiefolie goed aan elkaar plakken.  

Breng met behulp van 2 stukjes schilderstape de sticker in positie. 

Indien er wordt gemeten, meet de sticker (niet de applicatiefolie) 

voor de juiste positie te bepalen. 

 

 

4. Vastzetten 

Zodra de sticker op de gewenste positie is dient de sticker over de 

gehele lengte aan de bovenzijde vastgeplakt te worden.  

(Een onhandelbare grote sticker kan in gedeeltes geknipt worden, let 

erop dat er niet door de tekst/plaatje heen geknipt wordt) 

 

 

5. Drager verwijderen 

Verwijder de drager door de gehele sticker omhoog te vouwen en de 

drager voorzichtig eraf te trekken. Indien een gedeelte van de sticker 

blijft zitten, vouw de sticker terug en wrijf nogmaals over de drager, 

zodat de sticker aan de applicatiefolie blijft plakken. 

 

 

 

6. Aanbrengen 

Vouw de sticker terug en breng met behulp van een spatel 

(verkrijgbaar via onze webshop) de sticker langzaam aan op de 

ondergrond. Begin met het vastwrijven van de sticker boven in het 

midden en wrijf heen en weer en langzaam naar beneden, hierdoor 

zullen er geen bellen ontstaan. 

Druk de sticker nog een aantal keer stevig aan. 

(Indien er luchtbellen zijn, kunnen deze met een naald lekgeprikt 

worden en kan de lucht eruit gedrukt worden) 

 

 

7. Applicatiefolie verwijderen 

Na een uur zal de lijmlaag geheel gehecht zijn aan de ondergrond. 

Verwijder  de schilderstape en applicatiefolie door in een hoek van 

180 graden de applicatiefolie langzaam los te trekken, hiermee 

wordt er loslaten van de sticker vermeden. Indien een sticker alsnog 

loslaat, vouw de applicatiefolie terug en wrijf nogmaals goed aan. 

 

 Klaar! 

Wij wensen u veel plezier met uw sticker(s). 



Plakken op een muur 
Het is niet mogelijk om stickers op elke geverfde muur te plakken. 

 

De volgende soort muren zijn niet geschikt om met een sticker te beplakken. 

 

Muren: 

� waar vocht in zit 

� met een beschermende niet-luchtdoorlatende verf 

� met extra matte of vuilafstotende muurverf 

� met slechte kwaliteitmuurverf 

� met structuurverf 

� met kalkverf 

 

Recent geverfde muren dienen goed gedroogd te zijn zodat het vocht uit de muur is en de muur 

uitgehard is, dit kan tot drie weken duren.  

 

Als je vragen hierover hebt, kun je vooraf contact met ons opnemen.  

 

StickersNodig.nl is niet verantwoordelijk voor het al dan niet blijven plakken van de sticker op een 

(geverfde) muur. 

 

 


