
Bericht van plaatsing van uw 

stickers op glas (met water) 

Het glas reinigen 

Om te voorkomen dat delaminatie en 

gebreken, is het belangrijk voor het 

verwijderen van vlekken, vuil en vet. 

 

Zorg ervoor dat het transferpapier 

is goed gelijmd op de sticker 

Plaats uw sticker op een vlakke ondergrond 

(papier transfer naar boven) en squeegee (of 

bij gebreke daarvan een credit card) op de 

sticker. 

Sopje 

Giet een beetje water in uw spray fles en 

toevoegen zeep gerechten (maximaal 2%). 

Met behulp van de spray, natte royaal het 

glas. 

 

Verwijder de achterste 

bescherming van de sticker 

Plaats de sticker op het natte glas, met de 

zijde "transferpapier" tegen. 

Snel schakelen handen op de rug van de 

sticker. De sticker zullen door capillariteit op 

het glas  'plakken' . Verwijder het deel aan 

de achterkant van de sticker. 

 

Sopje spray op de sticker 

Met behulp van de spray, zeer licht 

bevochtigen het zelfklevende deel van de 

sticker. 

Definitieve plaatsing van uw sticker 

We moeten nu de sticker terug in de goede 

richting. 

Dat is het kleverige deel van de sticker 

(waarop heeft bespoten een beetje water) 

op het natte glas. 

In dit stadium kan sopje u uw sticker om te 

plaatsen in de gewenste positie slepen. 

Duw water gelegen onder de sticker met de 

zuigmond of een credit card, vanuit het 

centrum naar de randen, in eerste met een 

zeer licht pressie. Herhaal vervolgens de 

bewerking meerdere keren (4 tot 5 keer) 

door te drukken op steeds sterker. 

Vervolgens veeg met een doek om de 

maximale hoeveelheid water. 

 

Laat het drogen een beetje 
In dit stadium, uw sticker lijm  een beetje op 

het glas (de lijm had herwonnen de hechting 

36 uur later). 

Laat droge iets overdracht blad  voordat 

zorgvuldig verwijderen (met een maximale 

hoek van 30 °). 

Vraag om hulp aan iemand die in de plaats 

de sticker houden zal als toetreding nog niet 

voldoende. 

 

Als de sticker een beetje beweegt en pelt af, 

geen paniek. 

Wanneer het transferpapier is verwijderd , 

Het is nog steeds mogelijk om de luchtbellen 

te verwijderen en de sticker op de juiste 

plaats zetten (met squeegee ) 

Opmerking: Als u niet gebruikt een squeegee 

voor het leggen van sticker , wees 

voorzichtig om niet krabben of scheuren de 

sticker. Indien nodig, plaats een microvezel 

doek rond de krediet card of andere.  

Zoals hierboven aangegeven, de sticker 

bereikt zijn optimale lidmaatschapsniveau 

na 36 uur. Als de sticker is geplaatst op een 

voertuig, wacht minimaal 1 uur alvorens het 

te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Dank u voor het kiezen van

 

Stickers 

 

 

http://www.artandstick.be 

info@artandstick.be 


