
Onze stickers zijn geschikt voor harde, gladde ondergronden zoals deuren, 
ramen, meubels en gestucte muren (zonder structuur).

1. Zorg dat het oppervlak waar de sticker op komt goed schoon, droog en vetvrij is.  
U kunt het oppervlak vetvrij maken met spiritus, glassex en of andere huisreiniger die het 
oppervlak vetvrij maakt (geen schoonmaakmiddelen op basis van zeep), wacht een dag 
tot de muur helemaal droog is. Bij pas gestucte of geverfde (latex) muren, adviseren we 
minimaal vier weken te wachten voordat u de muursticker aanbrengt.

2. Voordat u begint te plakken, moet u eerst uw sticker stevig aanwrijven met bijvoorbeeld 
een plasticpasje (vergeet vooral de punten en de randen niet) zodat de sticker straks goed 
blijft plakken op de doorzichtige bovenlaag van het stickervel.

3. Trek vervolgens voorzichtig en langzaam het stickervel een beetje op en kijk of de sticker 
goed loslaat van de onderlaag en op de doorzichtige zijde blijft plakken. Als het nog 
niet blijft plakken, dient u nogmaals iets steviger te wrijven totdat de sticker loslaat. 
Verwijderde onderlaag nog niet! 

4. Plak vervolgens, met schilderstape het stickervelletje op de juiste plaats. 
5. Als de sticker goed recht zit, doet u het vel omhoog en u haalt heel voorzichtig het 

papieren ondervel weg. Kijk hierbij goed dat alles goed aan de doorzichtige zijde blijft 
plakken, rol anders even terug en wrijf het nog een keer goed aan.

6. Wrijf vervolgens langzaam maar stevig de sticker van boven naar beneden. Het wrijven 
kunt u voorzichtig met de hand/pasje doen. Bij een grotere sticker moet u van boven 
naar beneden wrijven en vervolgens van het midden uit naar links wrijven en van het 
midden uit naar rechts.

7. Haal vervolgens het doorzichtige stickervel langzaam en voorzichtig van boven naar 
beneden eraf, kijk ook hier weer of alles goed blijft zitten, rol anders een stukje terug en 
wrijf het nog een keer goed aan. Wrijf alles nog even met een stofvrije doek na. 

SandD-art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij opbrengen of verwijderen van 
onze producten. Bebruik bij het verwijderen eventueel een fohn om de sticker makkelijker te verwijderen.
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