Ook al lijkt de ondergrond schoon, je moet de ondergrond altijd reinigen, b.v. met instanet of
isoprophylalcohol.

DE LAAGSTE TEMPERATUUR WAARBIJ STICKERS OP VLAKKE OF LICHT GEBOGEN
ONDERGRONDEN MOGEN WORDEN AANGEBRACHT IS 10°C.
Breng de belettering of het logo op de juiste plaats
aan, ZONDER DE DRAGER (=achterkant) TE
VERWIJDEREN. Gebruik hiervoor aan beide uiteinden een
stukje positioneringstape

Maak een scharnierpunt met schilders - of papiertape
loodrecht op het grootste stuk van de letters of het logo,
maximaal 1 meter van de rand.

Snij de positioneringtape door. Vouw de ene helft over de
andere helft. Verwijder de drager tot aan het
scharnierpunt en snij de drager daar af.

Vouw het eerste deel terug. Laat wel voldoende ruimte tussen
de sticker en de ondergrond (een hoek van circa 20 graden) om
te voorkomen dat het vinyl nu al vastplakt.

Druk het materiaal nu stevig aan met een rakel of rolletje in
overlappende bewegingen van binnen naar buiten. Ga op
dezelfde manier te werk voor het andere deel van de
belettering of het logo.

Trek in één gelijkmatige beweging de applicatietape eraf in
een hoek van 0 tot 30 graden. Prik eventuele luchtbellen
tussen het vinyl en de ondergrond door en druk het opnieuw
aan.*

(*) Als er tussen de sticker en de ondergrond kleine luchtbelletjes (luchtbellen met een diameter van minder dan 2
mm) zitten, dan is het niet nodig om daar iets aan te doen, aangezien ze na enkele dagen automatisch zullen
verdwijnen. Als de luchtbellen groter zijn dan 2 mm, ga dan als volgt te werk:
1. Probeer alle luchtbellen bij elkaar te krijgen zonder het vinyl te vervormen.
2. Prik in de luchtbel aan het ene uiteinde.
3. Vanaf het andere uiteinde duwt u de lucht door de opening.



Plak nooit de stickers bij een temperatuur onder de 10 graden of boven de 25 graden Celcius.



Haal de sticker VOORZICHTIG van de onderlaag vandaan.



Wacht minimaal 5 dagen voordat je je auto gaat wassen. Let daarbij ALTIJD op de scherpe
puntjes van een sticker. Daar zit uiteraard de minste lijm en is dus het meest gevoelig voor
loslaten.

