
Plakomschrijving.
Een sticker bestaat uit 3 delen:
- applicatie (opbreng) folie 
- sticker zelf.
- becking (achterste silconenmateriaal van de sticker die niet hecht.)

Deze plakomschrijving geldt voor belettering stickers en niet voor fullcolor.
- Eerst goed ontvetten met onverdunde spiritus.
- Goed stofjes wegvegen.

Eerst de sticker even activeren aan de bovenzijde.
Gebruik hiervoor de rakel of een bankpas.
Hiermee zorg je dat de applicatie goed aan de sticker hecht 
en je de becking (achterzijde) er gemakkelijk vanaf kun halen.

Positioneer je sticker d.m.v. twee kleine stukjes schildertape.
Meet het nogmaals na. Je kunt het nu nog makkelijk verzetten.
Gebruik voor het achterraam de  raamverwarmings streepjes als eenheid.

Als het eenmaal op de juiste plek zit, tape je van links naar rechts over de 
gehele bovenkant van de sticker. Probeer de tape niet op het deel waar het 
beeld zit te plakken want dit strijkt dan moeilijker op.

Pak de onderkant en draai de sticker om.
De juiste postie blijft want je hebt het vast getaped.

Trek met beleid nu vanaf onderkant de becking voorzichtig los.
Trek niet gelijk de hele beckig eraf maar doe dit in delen tijdens het plakken. 
Zo hoef je de sticker niet aan te raken aan de plakkant en houdt je het geheel 
mooi strak tijdens het strijken.

Wanneer er meerdere delen moeten worden geplakt, drukken wij altijd pasblokjes mee. Met deze kun je verschillende delen exact op de 
juiste positie plakken.  Dus je plakt deel 1. Verwijderd de apllicatie voorzichtig en laat de blokjes nog zitten. 
Nu snij je van sticker 2 alleen de becking iets (waar de blokjes zitten) uit, dat je op dat deel goed door het apllicatie kunt kijken. Maak die 
wat nat met speeksel.  Nu kun je al schuivend de 2e sticker exact op positie krijgen. Vast tapen bovenaan
en plakken maar...

Werk van binnen naar buiten en van boven naar onder.
Strijk eerst aan de bovenkant, vanuit de binnenkant een mooie aanleg daar 
waar de tape zit.
Vervolg deze procedure met wat kracht in banen naar beneden.

Daarnaa het geheel goed nastrijken met bankpas rakel of vingers.

Verwijder de applicatie altijd voorzichtig en zo vlak (haaks) mogelijk.
Ronde bewegingen van links naar rechts zijn is een aanrader.
Houdt de sticker goed in de gaten dat je geen details meetrekt.
Mocht dit wel het geval zijn; even weer terugdrukken, nastrijken op de 
bovenkant (applicatie) en weer rustig verder werken.


