
WE PRINT BIG, WE THINK BIGGER

Stickers kun je makkelijk zelf aanbrengen. Deze handleiding helpt je alvast goed op weg. Maar sommige stickers, zo-
als bijvoorbeeld grote raamstickers, zijn zonder plakervaring niet eenvoudig aan te brengen. Kies daarom voor een 
installatie door één van onze vakmannen. Vraag vrijblijvend prijs via sales@herva.be.

Hieronder staan twee verschillende manieren voor het aanbrengen van stickers. Welke manier de beste is, hangt van je 
persoonlijke voorkeur af.

Voorbereiding

Maak de ondergrond proper met water en zeep, spoel vervolgens na met water. Maak het te kleven oppervlak vetvrij, 
door middel van ontvetter. Maak daarna de ondergrond droog met een pluisvrij doek.

Let op: Wij raden het niet aan om een sticker te kleven bij temperaturen lager dan 10 °C.  Gebruik indien nodig een warme 
luchtblazer om de ondergrond even op te warmen. Kleef ook nooit een sticker in de felle zon.

Schildertape bovenaan

Stap 1

Plaats de sticker in de juiste positie met schilderstape.

Stap 2

Gebruik schilderstape om je sticker aan de bovenkant 
te bevestigen. Verwijder vervolgens de kleine stukjes 
schildertape aan de zijkant. 

Stap 3

Verwijder het rugpapier geleidelijk van boven naar
 onder en druk aan met een rakel. Dit is een mesvormige
spatel uit plastiek of rubber dat je in iedere doe-het-zelf 
zaak kan aankopen. 

Let op: Als er stukjes van de sticker op het rugpapier blijven 
hangen, plooi dan het rugpapier een beetje terug en druk 
het goed aan tegen de film.

Stap 4

Verwijder de schildertape

Stap 5

Is je sticker uitgesneden? Verwijder dan de applicatiefolie
voorzichtig en in een hoek van 180°. De uitgesneden 
stukken sticker zullen blijven kleven. Wrijf daarna de 
randen en fijne uiteinden van de sticker nog eens goed na.

Stap 6

Klaar!
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Schildertape in het midden

Stap 1

Plaats de sticker in de juiste positie met schilderstape.

Stap 2

Gebruik schildertape om je sticker in het midden te 
bevestigen. Verwijder vervolgens de kleine stukjes 
schildertape aan de zijkant. 

Stap 3

Maak het rugpapier los langs één helft tot aan de 
schildertape en verwijder het.

Let op: Als er stukjes van de sticker op het rugpapier 
blijven hangen, plooi dan het rugpapier een beetje 
terug en druk het goed aan tegen de film.

Stap 4

Druk vervolgens de sticker aan met een rakel. 
Dit is een mesvormige spatel uit plastiek of rubber 
dat je in iedere doe-het-zelf zaak kan aankopen. 

Let op: Zorg dat je het nog niet gekleefde deel van 
de ondergrond weghoudt om voortijdige hechting te
 voorkomen.

Stap 5

Verwijder de schildertape.

Stap 6

Doe net hetzelfde voor de andere helft van je sticker.

Stap 7

Druk de sticker of applicatiefolie (als je sticker werd
 uitgesneden) goed aan.

Stap 8

Is je sticker uitgesneden? Verwijder dan de applicatiefolie
voorzichtig en in een hoek van 180°. De uitgesneden 
stukken sticker zullen blijven kleven. Wrijf daarna de 
randen en fijne uiteinden van de sticker nog eens goed na.


