Plakinstructie:
-Zorg altijd voor een schone en vetvrije ondergrond. Is de ondergrond net geverfd
dient deze goed droog te zijn en bij voorkeur pas na 2 weken beplakt te worden.
-In sommige gevallen kan het zijn dat uw sticker in delen is aangeleverd. U dient
deze dan een voor een te monteren.
-Het kan zijn dat de compositie van de sticker nog aangepast moet worden. Knip
voor het plakken de ontwerpen of teksten uit en maak uw eigen compositie. Dit is
natuurlijk alleen mogelijk als uw sticker uit meerdere onderdelen bestaat.

Plaats de sticker met de applicatiefolie naar boven op een tafel. Wrijf sterk over het
hele oppervlakte van de sticker met behulp van bijvoorbeeld een bankpas. Dit zorgt
ervoor dat de sticker straks goed op de applicatiefolie blijft plakken. Deze handeling
is heel belangrijk!
Plaats eerst uw sticker op de gekozen plaats waar u de sticker wil aanbrengen met
behulp van bijvoorbeeld een stukje schilderstape. Of gebruik de applicatie tape
indien deze is omgeslagen. Let op: met meten altijd uitgaan van de afbeelding of
tekst, meet niet de buitenzijde van het papier.
Deze kan scheef afgesneden zijn. Door afstand te nemen van de tekening kunt u
indien nodig de positie verbeteren. De tape helpt om de sticker op zijn plaats te
houden.
Verwijder de tape aan één kant van de sticker. Vouw dit stuk om zonder deze te
plooien. Verwijder de backing ongeveer 20cm. Let hierbij op dat de hele sticker mee
komt op de applicatie tape. Anders zou je de sticker kapot kunnen trekken.
Hou de sticker vast met één hand en knip het stuk backing weg.

Verwijder dan geleidelijk en langzaam de applicatiefolie onder een hoek van bijna
180graden. Als er delen van de sticker aan de applicatiefolie blijven plakken,
help deze dan voorzichtig met u nagel of het puntje van een mes mee naar de
ondergrond. Let op eventuele kleine stukjes!! Als laatste drukt u met uw vingers
alle randen van de sticker nog eens goed aan.
En klaar!

U kunt de woonsticker indien nodig met een vochtige doek afnemen.
Indien u de sticker wil verwijderen kan dit vergemakkelijkt worden door de sticker te
verwarmen met een föhn.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief monteren van uw sticker.
Bij het eventueel verwijderen van uw sticker kan de ondergrond beschadigen.
Tip voor gladde ondergronden!
Plakt u op een zeer gladde ondergrond zoals bijvoorbeeld glas, perplex,
metaal of hard plastic. Bevochtig dan eerst uw oppervlak dmv een plantenspuit met
water. Het mag goed nat zijn. Je mag ook de sticker zelf licht bevochtigen aan de
plakziijde.
Haal de sticker in 1 keer van de ondergrond af maar laat de applicatiefolie zitten.
Breng de sticker in zijn geheel op het te beplakken oppervlak.
U kunt nu makkelijk schuiven en de sticker op de juiste plaats brengen. Zitten er
kleine stukjes in het ontwerp probeer dit dan te minimaliseren.
Neem nu pasje en wrijf vanuit het midden naar de zijkanten over de applicatiefolie
zodat het onderliggende water er onder vandaan gewreven word.
Laat het geheel goed drogen en trek dan voorzichtig de applicatiefolie onder een
hoek van 180graden weg.

Breng nu de sticker aan op de ondergrond (zonder de lijm aan te raken).
Hou de applicatiefolie strak vast aan het uiteinde met één hand.

Nat plakken word niet aangeraden bij teksten. Of andere stickers met kleine
onderdeeltjes. Wel bij Raamfolie!

Belangrijk:
Voor foutief monteren van de sticker of het monteren op slecht hechtende
materialen (waaronder bijvoorbeeld kalkhoudende muurverven)
kan MirahCreations niet aansprakelijk worden gesteld.
Met een pasje strijkt u goed over de hele sticker van het midden tot de randen.
Een stuk van de sticker is nu bevestigd. Verwijder de overige stukjes schilderstape.
Werk stapsgewijs, waarbij afwisselend de backing word verwijderd en het volgende
gedeelte van de sticker word aangebracht.
Werk altijd vanuit het midden naar de randen om luchtbellen te vermijden.
U heeft nu de hele sticker aangebracht op uw ondergrond
maar de applicatiefolie zit er nog overheen.
Nu nogmaals met het pasje over de applicatiefolie wrijven
zodat de sticker goed word aangedrukt op uw ondergrond.
Wacht zo’n 30 min, dit om te zorgen dat de lijm goed aan de muur hecht.
De applicatiefolie dus laten zitten!

Ondanks dat wij uw bestelling met grote zorg behandelen dient u ten alle tijden uw
bestelling te controleren op fouten en juistheid van kleur. Door de applicatie tape
voorzichtig op een hoekje omhoog te trekken kunt u de juistheid van de kleur
beoordelen, strijk dit hierna weer glad. Na montage vervalt uw retourrecht en zijn wij
niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan ten gevolg
van het verwijderen van de sticker.
Veel plezier van uw interieursticker!
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