RAAMSTICKER NAT AANBRENGEN
Hulpmiddelen:
• Rakel of doek,
• Plantenspuit
• Water met daarin een beetje afwasmiddel (0,5 liter water, 1 druppel afwasmiddel)
1. Het raam dient goed stof- en vetvrij gemaakt te worden. De raamsticker moet aan de buitenkant van het raam worden bevestigd.
2. Maak de raamsticker op de gewenste plaats aan een kant vast met schilderstape. Het geheel overhalen en de drager voorzichtig verwijderen (het is belangrijk om voorzichtig en rustig
werken, en niet de sticker aan het raam laten komen, blijf de sticker omhoog houden dus)
3. Maak het raam nat met een plantenspuit met een licht sopje (0,5 liter water, 1 druppel afwasmiddel)
4. Breng nu de sticker op de ondergrond aan. Dit alles zonder plooien; dus van de kant van de
tape voorzichtig aanduwen naar de andere kant. Wrijf nu GOED het overtollige vocht onder de
sticker vandaan, onder lichte druk van een rakel of doek met overlappende bewegingen vanuit
het midden. Ook aan de andere kant van de sticker even kijken of alle vocht verwijderd is. Droog
de sticker en omgeving met een doek, maar trek de randen niet los.
5. Nu is het zaak dat je wacht met het verwijderen van de applicatiefolie totdat de folie hecht
aan het raam. Laat de sticker enige tijd drogen (liever 1 dag wachten dan meteen eraan beginnen
en alsnog lucht achter de folie trekken) alvorens je de applicatie tape verwijderd. Doe dit met
beleid, bij toepassing van de natte methode wordt de definitieve kleefkracht van de sticker pas
na ongeveer 48 uur bereikt.
Succes!
p.s. Wij zouden het ontzettend leuk vinden om een foto van het eindresultaat te ontvangen voor ons
archief of om bijvoorbeeld (met jouw toestemming uiteraard) op Facebook of op de website te plaatsen
met een leuke vermelding dat jullie kindje geboren is. Als je dat leuk lijkt, mail de foto dan naar: info@
studiojitske.nl

