Plakinstructie muurstickers
Bedankt voor uw bestelling! Als extra hulp krijgt u deze plakinstructies waar in stappen is uitgelegd
hoe u de sticker moet plakken. LET OP: de muursticker hecht het beste op een vlakke muur
(zonder structuur). Het is mogelijk om de sticker op een gestructuurde muur te plakken maar daar
zal de hechting minder zijn en daarom raden wij dat ook af.
Mocht u vragen hebben of advies willen, dan zijn wij altijd te bereiken via
info@catesbabyshop.nl. Veel plezier met de bestelling en wij zien u graag terug bij
catesbabyshop.nl!
Stap 1: Maak de muur schoon en vetvrij
Voordat je de sticker aanbrengt op het muur, dient eerst de muur goed schoon en stofvrij gemaakt
te worden. De sticker hecht namelijk veel beter als de muur schoon en stofvrij is. Met een
grondige schoonmaak voorkom je dat vuil en stofdeeltjes tussen het muur en de sticker
terechtkomen. Wanneer de muur goed schoon is, plaatst u de sticker op de gewenste plaats
(afbeelding 1)
Stap 2: Beschermlaag deels verwijderen
Om de sticker te kunnen plakken dien je het schutvel eraf te halen. Bij het zelfklevende folie is dit
vrij eenvoudig. Trek voorzichtig de plakbandjes uit elkaar en de beschermlaag zal loskomen
van de sticker.

Wij raden je aan om niet meteen de gehele beschermlaag van de sticker te halen. De kans
bestaat namelijk dat de sticker aan elkaar gaat kleven. Bovendien kunnen er stofdeeltjes aan het
folie gaan hechten. Voor grote stickers raden wij aan om ondersteuningstape te gebruiken om het
werk wat eenvoudiger te maken (afbeelding 2)
Stap 3: Raamfolie op raam aanbrengen
Verwijder een klein stukje van de beschermlaag (circa 8 tot 10 centimeter) (afbeelding 3) en
duw vervolgens de sticker tegen de muur (afbeelding 4). Begin in een hoek en ga vervolgens
verder (afbeelding 6). Zorg ervoor dat het folie strak tegen de muur komt. Veeg deze goed aan,
zodat de sticker goed op de muur blijft zitten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een pinpas of een CD
hoesje (afbeelding 7). Het aanbrengen van een muursticker is een eenvoudig, maar secuur
karwei.

Wij adviseren je daarom om dit bij voorkeur met twee personen te doen. Verwijder vervolgens het
transferpapier (afbeelding 8) en de sticker zal op de muur achterblijven (afbeelding 9)

