
Bericht van plaatsing van uw 

muur stickers 

Schoon het montagevlak 

Het is belangrijk om stof te verwijderen, vlekken en 

vet te voorkomen dat een peeling en gebreken bij het 

leggen van. 

Als uw media is vet (keuken muur,...), ontvet het. Als 

uw media stoffige is, schoon met een vochtige spons. 

Na het schoonmaken, zorg ervoor dat Spoel grondig 

en laten drogen. 

Ervoor zorgen dat het transferpapier 

zich naar behoren aan de sticker houdt 

Plaats uw sticker op een vlakke ondergrond (papier 

overdracht naar boven) en zuigrubbers schoon (of bij 

gebreke daarvan een credit card) op de sticker. 

Tijdelijk de sticker positie naar de 

gewenste positie 

Neem uw dergelijke sticker (met het transferpapier en 

zelfklevende bescherming) en positie gewenst met 

plakband. 

Stap terug te nemen en zorg ervoor dat de sticker is 

gepositioneerd op de gewenste locatie. Anders, 

opnieuw de gewenste bewerking om de juiste positie 

hebben gevonden. 

Vervolgens plakken van maskeren in het midden van uw 

sticker tape. 

 

 

 

 

 

Definitieve plaatsing van uw sticker 

Op de helft van uw sticker, schil af de zelfklevende 

bescherming (achterste deel) en de zelfklevende 

snijbescherming met behulp van schaar. 

Sleep uw raclette (of aan versloeg een bankkaart) uit 

het midden van de sticker aan de buitenkant. 

 

Verwijder het centrale lint en de rest van de 

zelfklevende bescherming. Sleep vervolgens uw 

raclette uit het midden van de sticker aan de 

buitenkant 

Opmerking: Als de plaats van installatie niet een plat 

vlak is (ex: auto voorruit). Zuigrubbers schoon, maar 

liever een schone doek. 

 

 

 

Verwijder het transferpapier aan de voorzijde van de 

sticker met een hoek van maximaal 30 °. 

 

 

 

Als er luchtbellen, proberen eerst om te slepen naar 

buiten uit de sticker, bent u niet in staat om te 

elimineren hen, de zeepbel boren met een fijne naald 

en doorgeven van de zuigmond als u wilt afvlakken 

de sticker. 

Dank u voor het kiezen van 

Stickers 
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