Arab Wall Design

Plakinstructie

Benodigdheden
1.
2.
3.
4.
5.

Theedoek
Rolmaat
Schaar
Schilderstape
Rakel (bijgesloten)

Goed om te weten
Afhankelijk van de afmeting die je besteld hebt wordt de sticker in 1 of meerdere delen
geleverd. Heb je de sticker in meerdere delen ontvangen, voer de plakinstructie dan uit
met de verschillende delen, en zorg ervoor dat deze naadloos op elkaar aansluiten zoals
op de afbeelding van je bestelling.
Breng de sticker aan met minstens 2 personen ivm vasthouden en positioneren op het
oppervlak.
Enige handigheid is vereist. Als je denkt dat het aanbrengen je niet zelf gaat lukken, vraag
iemand die handig is dit voor je te doen. Eenmaal (foutief) aangebracht is namelijk het
recht van retour vervallen (zie algemene voorwaarden op de website, onder het kopje 'retour')
Lees de instructie goed door alvorens je begint. Succes!
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Let's start!
Maak het oppervalk eerst stof- en vetvrij, door met een schone theedoek over het
oppervlak te vegen.

1. Postioneer de sticker en bepaal waar deze moet komen.
Als je de juiste positie hebt, zet deze dan vast met stukjes
schildertape.

2. Breng aan de bovenkant van de sticker horizontaal de
schilderstape aan. De onderste helft van de schilderstape
moet op de sticker komen en de bovenste helft op het
oppervlak.

3. Verwijder dan voorzichtig, stukje bij beetje, de witte
onderkant van de sticker terwijl je tegelijkertijd stap 4 uitvoert.
Doordat je dit doet zal het plakkende gedeelte op het
oppervlak kleven.

4. Terwijl je stap 3 uitvoert, strijk je het plakkende gedeelte (waarvan
je net de witte ondergrond hebt weggetrokken) met de rakel glad op
het oppervlak. Doe dit stukje bij beetje totdat je de hele ondergrond
hebt weggetrokken en je de sticker glad hebt gestreken op het
oppervlak. Werk bij glad strijken van binnen naar buiten.

5. Verwijder dan voorzichtig de overdrachtsfolie. Het is belangrijk dat
je dit strak langs het oppervlak doet, met de folie als het ware volledig
omgeslagen tegen het oppervlak aan (dus niet naar je toe trekken,
want dan komt het ontwerp mee. Folie helemaal verwijderen totdat je
alleen het ontwerp over hebt op het oppervlak.

6. Voila, het ontwerp zit op de muur!
Druk waar nodig nog extra goed aan.

Veel plezier er van namens Arab Wall Design!
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