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instructie 

voor Muurstickers

stap 1
Strijk het papier achter de sticker glad met behulp van uw 
handen of een plastic schraper om er zeker van te zijn dat de 
sticker goed hecht aan het zelfklevende papier.

stap 3
Breng de muursticker aan op de gewenste locatie met de 
klevende zijde naar de oppervlakte.

stap 5
Let goed op de randen en kleine details!

stap 2
Verwijder voorzichtig het papier achter de sticker vanuit een 
vlakke hoek, zorg ervoor dat de sticker blijft plakken aan het 
zelfklevende papier.

stap 4
Strijk het zelfklevende papier met uw handen of een plastic 
schraper om te controleren dat de sticker op de juiste manier 
is aangebracht op het oppervlak.

stap 6
Trek voorzichtig het zelfklevende papier weg vanuit een 
vlakke hoek.

Voorbereiding
•	 Lees deze instructies zorgvuldig voordat u begint. 
•	 Zorg ervoor dat de oppervlakte waarop u de muursticker wilt aanbrengen droog is en vrij van stof en vet.
•	 Indien nodig, markeert u de hoeken van het aangewezen gebied met behulp van een potlood.

Vervolg op achterzijde



tips
•	 Als uw muur net is geschilderd, is het aan te raden drie weken te wachten met het aanbrengen van muurstickers tot de verf 

goed droog is.
•	 Een groot deel van onze muurstickers kunnen geplaatst worden zoals u zelf wenst. U kunt woorden per stuk aanbrengen 

of elementen zoals vlinders etc. plaatsen naar wens.
•	  Bij het aanbrengen van een grote muursticker or muurprint is het aan te raden met een extra persoon de muursticker 

aan te brengen.
•	  Bij het opslaan van de muursticker of muurprint dient u ervoor te zorgen dat dit in een droge en schone ruimte is.
•	  Bij de levering van uw muursticker kunnen er luchtbellen in de folie zitten. Dit beinvloedt de kwaliteit van de muursticker 

niet. De luchtbellen verdwijnen bij het aanbrengen.
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Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verkeerd aangebrachte muurstickers. Het aanbrengen van de muurstickers geschiedt op eigen 
risico. Wij sluiten elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, die door het gebruik van deze instructie, uit.

stap 7
Trek heel voorzichtig het zelfklevende papier weg...

stap 9
Verwijder het zelfklevende papier volledig.

stap 8
Als sommige delen niet goed bevestigd zijn op de muur drukt 
u ze aan met uw vingers of een schraper.

stap 10
Na het verwijderen van het zelfklevende papier, drukt u de 
muursticker stevig aan met een handdoek of een niet-plui-
zende doek! Voor full colour artikelen drukt u de randen van 
de sticker na een paar uur nogmaals goed aan.


