
Plakhandleiding voor gesneden stickers met applicatiefolie.
Voor wrapfolie, fullcolor tegelstickers en dergelijke zie ommezijde



Plakhandleiding voor wrapfolie en stickers zonder applicatiefolie.
Voor stickers met applicatiefolie zie ommezijde.

Het monteren van wrapfolie kan op zoveel verschillende manieren en het kan ook op 
zoveel verschillende ondergronden dat het nagenoeg onmogelijk is om alles in deze 
handleiding uit te leggen. Wij verwijzen je dan ook door naar de duizenden voorbeeld-
films op Youtube. 
Maar uiteraard geven we je wel enkele belangrijke algemene richtlijnen mee waarmee 
we eigenlijk al het meeste duidelijk maken.

Zorg er altijd voor dat de ondergrond schoon, schadevrij en ontvet is.

Zorg ervoor dat de aanraaktemperatuur van de ondergrond meer dan 10 graden is.

Plak de folie nooit met water of op een natte methode!

Doe rustig aan, van het midden naar buiten toe vastdrukken met een rakel.

Lukt het niet goed, trek voorzichtig de folie weer los, fohn de kreukels eruit
en doe het gewoon opnieuw.

Niet eerst fohnen en dan plakken. Maar start met plakken op het vlakste deel en
werk naar de randen / rondingen toe. Pas als de folie niet meer lekker mee wil
met de vormen is het verwarmen en oprekken van de folie aan de orde.

Na het plakken pas op maat snijden. Dus een te groot deel monteren, dan snijden.

Na het plakken alle rondingen en randen goed heet fohnen.

Doe altijd rustig aan en bij twijfel bekijk de vele online films.

Wrapfolie monteren:
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Wij leveren ook vele stickersoorten die geen applicatietape hebben aan de bovenkant, simpelweg omdat
dit niet nodig is.
Het monteren hiervan is precies hetzelfde als aan de andere zijde van deze handleiding uitgelegd met
uitzondering dat de papieren laag niet aanwezig is, en deze dus ook niet verwijderd kan worden.

De stickers die wij leveren zonder applicatietape zijn onder andere:
Laptopcovers, fullcolor tegelstickers, fullcolor caravan en camper stickers, niet reflecterende pinstripings,
kleine fullcolor stickertjes, fullcolor oldskool / retro stickers, en anderen.
De stickers zonder applicatietape zijn direct makkelijk te herkennen, ze bestaan namelijk uit slechts 2 lagen. 
De dikkere backinglaag en de sticker zelf. Er zit niet een papieren, bijna ondoorzichtige, tape overheen.

Stickers zonder appliciatietape monteren:


