
RAAMSTICKE 
Gebruiksaanwijzing voor vochtig aanbrengen

Bij vragen kunt u onze klantenservice bereiken via::

info@wall-art.nl     |     www.wall-art.nl

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het proces van aanbrengen. Het aanbrengen geschiedt op eigen risico en wij sluiten alle  
aansprakelijkheid en schadeclaims die voortvloeien uit het gebruik van deze gebruiksaanwijzing uit. Wees voorzichtig en let op uw eigen veiligheid.

4 Trek vanuit een hoek langzaam de achterzijde (de 
witte draagfolie) los en verwijder langzaam de vol-

ledige draagfolie. De klevende zijde van de raamsticker 
besprenkelt u lichtjes met het het mengsel van water en 
afwasmiddel.

3 Besprenkel het gemarkeerde gebied met een 
mengsel van water en afwasmiddel. Hiervoor 

mengt u 1 liter water met 1 - 3 druppels afwasmiddel.

Breng de raamsticker aan op de gewenste plek en 
positioneer deze goed. Door de vochtigheid laat de 
sticker zich gemakkelijk nog een beetje schuiven. 

7 Druk de raamsticker nogmaals goed aan met de 
vilten rakel of een stofvrije doek (let vooral goed 

op de hoeken, deze dient u stevig aan te drukken).
6 Met een vilten rakel verwijdert u het overtollige 

water vanuit het midden en van boven naar bene-
den door het water weg te drukken. Hiermee voorkomt 
u eventuele vorming van luchtbellen. Laat het geheel 
8-24 uur drogen.

8 Indien enkele stukjes van de raamsticker niet 
goed blijven plakken, dient u de raamsticker 

langer te laten drogen en deze nogmaals goed en 
stevig aan te drukken. Eventuele luchtbellen prikt 
u met een naald of scherp mesje voorzichtig door. 
Verwijder overtollig water met een pluisvrije doek. 
Eventuele witte vlekken zullen na een week verdwij-
nen. We wensen u veel plezier van uw raamsticker!

• Spiritus of een glasreiniger
• Afwasmiddel (niet geconcentreerd)
• 1 Plantensproeier
• 1 Pluisvrije doek 
• 1 Watervaste stift om te markeren
• 1 Mesje
• 1 Vilten applicatiehulp (optioneel)
• De raamsticker

1 De pluisvrije doek met spritus of glasreiniger be-
sprenkelen en daarmee de plek waar u de raam-

sticker wilt aanbrengen, goed reinigen. U herhaalt dit 
tot u zeker weet dat alle onzuiverheden zijn verwijderd. 
Het is belangrijk om een niet pluizende doek te gebrui-
ken omdat de reiniger anders strepen op het raam kan 
achterlaten. 

2 Markeer met een watervaste stift (of als alternatief 
met plakband) de exacte plek waar u de raam-

sticker wilt aanbrengen. Indien u de raamsticker op het 
gehele raam wilt plakken, kunt u deze stap overslaan.

Spiritus of een glasreiniger De pluisvrije doek met spritus of glasreiniger be Markeer met een watervaste stift (of als alternatief 

Benodigdheden:

5



RAAMSTICKER 
Gebruiksaanwijzing voor droog aanbrengen

4 Positioneer de sticker(s) met de kleefzijde op de plek 
waar u deze wilt aanbrengen. Druk de sticker(s) met 

uw hand of met een vilten rakel stevig vast op het raam.
3 Trek vanuit een hoek langzaam de achterzijde (de 

witte draagfolie) los en verwijder langzaam de vol-
ledige draagfolie. Als kleine delen van de sticker achter-
blijven, drukt u deze nogmaals stevig aan zodat ook deze 
delen op de transferfolie komen. 

5 Trek één hoek van de transparante transferfolie 
voorzichtig los en verwijder dit van de sticker ter-

wijl u de sticker aandrukt op het raam. Trek de transfer-
folie los in een zo vlak mogelijke hoek.

Tips: 
• Dit product is geschikt voor ramen, spiegels en plexiglas.

• Onze raamstickers kunt u individueel van elkaar aanbrengen. Losse elementen kunt u 
verdelen zoals u zelf wenst.

• Breng grote raamstickers bij voorkeur met twee personen aan.

• Het is mogelijk dat er bij levering luchtbellen in de raamsticker zitten, deze beïnvloeden 
de kwaliteit van het resultaat niet. De luchtbellen zijn na het aanbrengen niet meer 
zichtbaar.

• Vochtig aanbrengen adviseren we voor grote raamstickers (melkglasranden e.d.)

• Droog aanbrengen adviseren we voor kleinere raamstickers.

• Spiritus of een glasreiniger
• 1 Mesje
• 1 Vilten rakel (optioneel)
• 1 Pluisvrije doek 
• De raamsticker

1 De pluisvrije doek met spritus of glasreiniger be-
sprenkelen en daarmee de plek waar u de raam-

sticker wilt aanbrengen, goed reinigen. U herhaalt dit 
tot u zeker weet dat alle onzuiverheden zijn verwijderd. 
Het is belangrijk om een niet pluizende doek te gebrui-
ken omdat de reiniger anders strepen op het raam kan 
achterlaten. 

2 Druk met uw handen of met een vilten rakel de trans-
ferfolie stevig aan op het motief (let goed op dat de 

sticker meekomt op de transferfolie). Draai nu de raam-
sticker om zodat de bovenzijde de witte draagfolie is. 

Spiritus of een glasreiniger De pluisvrije doek met spritus of glasreiniger be Druk met uw handen of met een vilten rakel de trans

Benodigdheden:

Resultaat
We wensen u veel plezier van uw raamsticker(s)!

Bij vragen kunt u onze klantenservice bereiken via::

info@wall-art.nl     |     www.wall-art.nl

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het proces van aanbrengen. Het aanbrengen geschiedt op eigen risico en wij sluiten alle  
aansprakelijkheid en schadeclaims die voortvloeien uit het gebruik van deze gebruiksaanwijzing uit. Wees voorzichtig en let op uw eigen veiligheid.


