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Lees eerst goed de plakinstructies voordat je aan de slag gaat.
Onze muurstickers en schoolbordstickers zijn het meest geschikt voor harde, gladde ondergronden zoals
deuren, ramen, meubels en gestucte muren zonder structuur.
De muurstickers plakken NIET op muren met fijn schuurwerk, spachtelputz of ander stucwerk met
korreltjes. De muur en het stucwerk moeten echt glad zijn.
Zorg ervoor dat de ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij is. Je kunt hiervoor het beste ammoniak
gebruiken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van zeep, want dan is er een kans dat de stickers
op termijn los gaan laten. Wacht een dag totdat de muur kurkdroog is. Bij net gestucte en/of geverfde
muren (met latex) adviseren we je minimaal vier weken te wachten voordat je de muurstickers aanbrengt.
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Leg het stickervel (met de applicatiefolie naar boven)
op een glad en stevig oppervlak, bijvoorbeeld de
eettafel. Wrijf met de meegeleverde rakel eventuele
luchtbelletjes voorzichtig weg.

Plaats het stickervel op de gewenste plek, en zet
het vel vast met twee stukjes tape. Plak ook een
stuk tape van boven naar beneden in het midden
van het stickervel.
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De stickers worden geleverd op stickervellen. Een
stickervel bestaat meestal uit 3 lagen: de applicatiefolie
(1), de sticker zelf (2) en het rugpapier (3).
Bij een aantal stickers is de applicatiefolie niet
nodig. Je kunt de stickers direct van het rugpapier
trekken en op de gewenste ondergrond plakken.
Soms zitten er meerdere stickers op één stickervel.
Knip ze dan vóór het plakken los van elkaar.
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Trek nu van één helft voorzichtig de applicatiefolie mét
de sticker van het rugpapier. Zorg ervoor dat de sticker
op de applicatiefolie blijft plakken. Knip het rugpapier af
van de loshangende helft van het stickervel.
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Wanneer de applicatiefolie helemaal glad gestreken is,
wrijf je nog even stevig over het gehele oppervlak. Dit
zorgt ervoor dat de sticker beter aan de applicatiefolie
hecht.

5

Plak de sticker van binnen naar buiten op de gewenste
ondergrond en druk hem stevig aan. Gebruik hiervoor
de meegeleverde rakel. Zorg ervoor dat alle luchtbelletjes verdwenen zijn.
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Herhaal stap 4 en 5 voor de andere helft van het
stickervel. Druk het stickervel goed aan en laat
het een uur inwerken.
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Belangrijke informatie voor het
verwijderen van muurstickers.
Om de oude te verwijderen adviseren we je
een föhn te gebruiken. Maak de sticker goed
warm en trek hem voorzichtig van de muur.

De sticker zit nu stevig op de muur. Je kunt nu de
applicatiefolie voorzichtig verwijderen. Dit gaat het
beste door onder een hoek van ongeveer 30 graden
de applicatiefolie van de sticker af te trekken.
LET OP! Blijf voortdurend opletten of de sticker zich
goed heeft gehecht op de ondergrond.

Wrijf de sticker nog even na met een droge,
schone theedoek.
Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

KEK Amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke schade aan een muur of andere zaken na, of als
gevolg van, het gebruik van producten van KEK Amsterdam
of het verwijderen hiervan.

