
Vóór het plaatsen
De gekozen oppervlakte moet effen, droog, stof- en vetvrij zijn. Op minder effen oppervlaktes kan de decal minder goed kleven. 
In geval van twijfel, gebruik eerst het monstertje die wij in het pakket hebben aangeboden.  
Indien u uw ApplePie decal op een nieuw geverfde oppervlakte wenst te kleven, wacht ten minste 3 weken. U  kunt ook uw 
vensters of glas aankleden. Gelieve deze met zeep schoon te maken, spoelen en goed af te drogen.

Wat u nodig hebt: uw ApplePie decal kit, masking tape, een schaar, een pluisvrije doek of spatel, een lat, een ladder.

Plaatsing 

GEBRUIKSAANWIJZING 

	
	

Plaats de sticker kit (backing, design en transfer samen) op een tafel.  
 Druk sterk op de hele oppervlakte  van de tekening met behulp van de spatel  

of de doek. Dit verzekert u dat de tekening goed op de transfer blijft plakken (1). 

	
	

Plaats eerst uw sticker kit op de gekozen plaats van de muur met behulp van 
stukjes tape. Door afstand te nemen van de tekening kunt u dan de positie 
verbeteren indien nodig (2). De tape helpt u om de sticker op zijn plaats te houden.   

	
	

Verwijder de tape aan één kant van de sticker. Vouw dit stuk om zonder deze te 
plooien (3). Verwijder de backing op +/- 20 cm (4).  Zorg ervoor dat de tekening 
niet aan de muur plakt vóór de applicatie.  Hou de sticker vast met een hand en 
knip het stuk backing weg (5). 

	  Breng nu de sticker aan op de ondergrond (zonder de lijm aan te raken). Hou de 
transfer strak vast aan de uiteinde met een hand. Met de andere hand, duwt u 
goed op de hele tekening, van het midden tot de randen. (6). 

	  
 

Een stuk van de sticker is nu bevestigd. Verwijder de overige stukjes tape. Werk 
stapsgewijs, waarbij afwisselend de backing wordt verwijderd en het volgende 
gedeelte van de tekening wordt aangebracht (7). Werk altijd van het midden tot 
de randen om luchtbellen te vermijden (8). 

 Met 2 personen verwijdert de ene de backing wanneer de andere de sticker aanbrengt.

  
 Wacht nu 30 min af zodanig dat de lijm goed aan de muur hecht (9)

 Verwijder geleidelijk en zachtjes de transfer onder een hoek van bijna 180° (10).  
 Als een stukje van de tekening op de achterkant van de sticker blijft plakken, druk 

met uw vinger om het los te krijgen en plaats die op de muur (11).
 Controleer een laatste keer alle randen van de tekening door ze nogmaals met  

uw vinger aan te drukken (van binnen naar buiten). 
 

 Geniet ervan (12).

TRUKJE:  Voor uw sticker gemakkelijk te verwijderen mag u deze lichtjes opwarmen  
met een haardroger en haal het traag en zachtjes af van de muur.
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*zie onze algemene verkoopsvoorwaarden op applepiedesign.be


