
STICKER

STICKER

1.  Maak het bordje goed schoon en vetvrij.

 Leg het netjes weg zodat het niet opnieuw stoffig wordt.

2  Leg de sticker met het rugpapier naar boven neer.

 Maak het rugpapier schoon.

3.  Maak het rugpapier aan een zijde los en sla het om.

 Vouw het rugpapier niet. Knip netjes een strookje van het

 rugpapier af. Zorg dat er geen rafels aan het rugpapier komen.

 Wrijf het rugpapier zachtjes aan, zodat de sticker weer mooi

 vlak ligt.

4.  Pak het bordje en controleer nogmaals of het goed stofvrij is.

 Leg het bordje mooi gecentreerd op de sticker. Op het deel

 met het rugpapier kan geschoven worden. Als het bordje op

 de juiste plaats ligt drukt U het aan op het gedeelte waar

 geen rugpapier zit.

5.  Draai het bordje voorzichtig om en druk het plakkende

 gedeelte van de sticker goed aan. Ga niet tot aan of over

 het rugpapier omdat dan een vouwlijn kan ontstaan.

6.  Trek het rugpapier langzaam onder de sticker vandaan

 en wrijf tegelijkertijd de sticker aan. Prik eventuele

 luchtbelletjes door met een speld.

7.  draai het bordje om en snij het overtollige materiaal af.

 Werk op een onderlegger of een stuk karton om de tafel

 niet te beschadigen. 

Disclaimer: Het netjes opplakken van een sticker vereist enige vaardigheid. Derhalve kan het plakresultaat van de eerste

paar stickers tegenvallen. Stickers.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan sticker en ondergrond

voor, tijdens en na het aanbrengen van de sticker. Ook beschadigingen die optreden bij het verwijderen van de sticker zijn

voor eigen risico. 

Benodigdheden:

• Een stofvrije doek om schoon te maken.
• Speld.
• Hobby mesje

• Schaar
• Onderlegger om op te snijden (bijvoorbeeld karton)

Niet gebruiken:

• glassex of soortgelijke middelen bevat siliconen en andere

  stoffen die de kleefkracht van de sticker sterk verslechteren.

wel gebruiken:

• een beetje zeepsop

Plakinstructie: Een sticker op een handzaam bord plakken


