
       H  A  R  T E  L  I  J K     D  A  N  K     V  O  O  R    U  W      B  E  S  T  E  L   L   I   N   G       B  I  J  :                                   

                                                                            
                           PLAK-INSTRUCTIE STATISCH HECHTENDE RAAMSTICKERS 

Bij ets(matglas) folie is het de gladde kant de kant die op het raam geplakt moet worden.  
De andere kleuren kunnen aan beide zijden geplakt worden. 

Maak eerst het glas waar de sticker op moet, goed schoon en vetvrij. 
Spuit het glas goed nat met een plantenspuit.   
Nu voorzichtig de sticker van het schutvel halen en eventueel de restvorm verwijderen  
en plaats de sticker ruwweg op het raam. De sticker is statisch en hecht daardoor op het glas. 
 Wees niet te bang. De sticker scheurt echt niet zo snel. Spuit de bovenkant ook een beetje nat. 
Druk met platte handen, kloppend, de sticker aan en druk zoveel mogelijk de plooien eruit 
 en schuif de sticker op de goede plek. 
Gebruik voor kleinere stickers, of grote opengewerkte stickers, een bank-of credit pasje evt. omwikkelt met 
stukje keukenpapier en druk hiermee het water en luchtbelletjes weg. 
De sticker vervolgens droogdeppen met een doek./ zeemleer. 

                         EXTRA INFO VOOR GROTE LANGE STATISCHE GORDIJNTJES : 
 
Het beste is om dit met 2 personen op te plakken. Eerst het schone raam goed natmaken. 
De folie van de ondergrond halen. De meeste uitgesneden vormen blijven achter op ondergrond.  
Verwijder de eventuele niet achtergebleven stukjes folie. 
Nu de folie met zijn tweeën een beetje strak houden en samen op het natte raam plakken. 
De bovenkant nu ook natspuiten en de sticker met vlakke handen, kloppend aanduwen en op zijn plaats 
schuiven. Met een raamwisser of een (bank)pasje het overtollige water eronder vandaan duwen. Nadrogen 
met een droge doek. Mocht de folie op de grond vallen, gewoon afspoelen onder de kraan en opnieuw 
proberen. 

Na 1 à 2 dagen is al het water eronder opgedroogd en zit de sticker goed vast. 
Het raam en de sticker kunnen schoongehouden worden met een sopje. 
Probeer de sticker stofvrij te houden. De stickers zijn altijd weer te verwijderen en opnieuw te gebruiken.    

Bij etsfolie in combi met raamstickers: Eerst de raamsticker plakken en daarover heen de ets folie aanbrengen. 

                        HET BEWAREN VAN STATISCH HECHTENDE RAAMSTICKERS 
Statisch hechtende raamstickers zijn altijd weer opnieuw te gebruiken. 
 Probeer de stickers stofvrij op te bergen. De raamstickers zijn eenvoudig onder de kraan schoon te maken. Zijn 
de stickers verfrommelt of op elkaar geplakt, gewoon onder de kraan afspoelen en weer strak op het glas 
plakken. Na gebruik kunt u ze het beste of weer terug plakken op het schutvel waar de stickers eerst op zaten, 
of opplakken op een andere gladde (bijv. plastic) ondergrond. Voor kleinere stickers: Bij voorbeeld op gladde 
insteekhoesjes plakken, waarna u de stickers in een (multo)map kunt bewaren tot een volgend gebruik.  Maar 
elke andere gladde ondergrond werkt ook prima. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                WAARSCHUWING!  RAAMSTICKERS ZIJN GEEN KINDERSPEELGOED!  
  Baby’s en jonge kinderen kunnen de stickers in de mond stoppen, waarbij verstikking mogelijk is.  
                                  HOU DAAR BIJ HET OPPLAKKEN REKENING MEE. 
 


