
                           

                    PLAK-INSTRUCTIE STATISCH HECHTENDE RAAMSTICKERS 

Maak eerst het glas waar de sticker op moet, goed schoon en vetvrij. 

Voor grote stickers en gordijntjes:  

 Markeer de goede hoogte van de sticker op het glas met een stukje tape of een (merk) stift. 

 Spuit het glas goed nat met een plantenspuit   

Nu voorzichtig de sticker van het schutvel halen en eventueel de restvorm verwijderen  

en plaats de sticker  ruwweg op het raam. De sticker is statisch en hecht daardoor op het glas. 

 Wees niet te bang. De sticker scheurt  echt niet zo snel… Spuit de bovenkant ook beetje nat. 

Druk met platte handen, kloppend, de sticker aan en druk zoveel mogelijk de plooien eruit 

 En schuif  de sticker op de goede plek. 

  Ga voor grote raamstickers met een raamwisser over de sticker en haal met lichte druk het water                                                                     

en de lucht onder de sticker vandaan.  

Gebruik voor kleinere stickers een  bank-of creditpasje ,evt.  omwikkelt met stukje keukenpapier. 

en druk hiermee het water en evt. luchtbelletjes weg. 

De sticker vervolgens droogdeppen met een doek./ zeemleer. 

Het raam en de sticker kunnen schoongehouden worden met een sopje . 

Probeer de sticker stofvrij te houden. De stickers zijn altijd weer te verwijderen en opnieuw te gebruiken.    

                         PLAKKEN VAN RAAMSTICKERS IN COMBINATIE MET ETS-FOLIE  

Eerst de raamdecoraties opplakken. Zoveel mogelijk het water eronder uitdrukken. 

Dan glas en stickers goed natspuiten en de etsfolie eroverheen plakken. (Zie info hierboven)  

Eventueel achtergebleven water verdwijnt met een paar dagen. 

                        EXTRA INFORMATIE VOOR MEERKLEURIGE RAAMSTICKERS 

Alvorens de raamsticker op het glas te plaatsen, 

 eerst de losse delen met water op de ondergrond van sticker  plakken. 

Dus bij de paddestoelen:  eerst de hoed aan beide kanten nat op steel plakken. 

Bij Bijtjes Eerst de lijfjes nat  op zwarte vleugels plakken en water er onder wegdrukken. 

Bij Lievebeesjes: Eerst de rode schildjes nat op zwarte lijfjes  plakken en water er onder wegdrukken. Daarna 

glas natmaken , sticker plaatsen en water er onder wegdrukken.   

                            HET BEWAREN VAN STATISCH HECHTENDE RAAMSTICKERS 

Statisch hechtende raamstickers zijn altijd weer opnieuw te gebruiken. 

 Probeer de stickers stofvrij  op te bergen. De raamstickers zijn eenvoudig onder de kraan schoon te maken. Na 

gebruik kunt u ze het beste òf weer terug plakken op het schutvel waar de stickers eerst op zaten, of opplakken 

op een andere gladde(bijv.plastic) ondergrond. Voor kleinere  stickers:  Bijvoorbeeld op gladde insteekhoesjes 

plakken, waarna u de stickers in een (multo)map kunt bewaren tot een volgend gebruik.  Maar elke andere  

gladde ondergrond werkt ook prima. 

WAARSCHUWING!  RAAMSTICKERS ZIJN GEEN KINDERSPEELGOED!    KLEINE DEELTJES KUNNEN  IN DE MOND 

GESTOPT WORDEN.    HOU DAAR BIJ HET OPPLAKKEN REKENING MEE. 

 


