
VOORDAT JE BEGINT...

VINYL BEHANG, VINYL FOTOBEHANG & AFWASBAAR FOTOBEHANG

ZELFKLEVEND FOTOBEHANG EN STICKERS

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het oppervlak moet glad, schoon en ontvet zijn. 

2. Controleer of de print aan je verwachtingen 
voldoet. Als hij uit meerdere delen bestaat, 
controleer dan of alles goed bij elkaar past.

1. Plaats de print vanaf de linkerhoek van de ruimte, vanaf een raam of vanaf de deur. Om de eerste strook perfect recht te 
hangen, kan je jezelf helpen door een verticale lijn op de muur te tekenen. Smeer de lijm op de muur waar je de eerste strook gaat 
plaatsen.

2. Plaats de print van boven naar beneden. Rol de strook beetje bij beetje uit en trek hem steeds voorzichtig strak. Vergeet niet 
het materiaal aan te drukken, zodat de lucht eronder verdwijnt. Dit kan je het best met een rakel doen. Plaats de volgende stroken 
met de rand tegen de rand van de daarvoor geplaatste strook.

3. Gebruik eventueel keukenpapier om de overtollige lijm te verwijderen die je aan de rand van het behang kan aantreffen. Doe 
dit voorzichtig. Als de print vochtig is door de lijm, is hij erg kwetsbaar.

Plaats de print van boven naar beneden en begin 
aan de linker kant. Trek stap voor stap het papier van 
de folie los en trek het steeds voorzichtig strak. 
Druk daarbij het materiaal ook aan en verwijder de 
luchtbellen. Dit kan je het best met een rakel doen. 
Als het nodig is, kan je de print loshalen en hem nog 
een keer opplakken.En nog veel meer...
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MUURSTICKER

HET IS JE GELUKT! GENIET VAN DE GEPIXERSEERDE RUIMTE!

Haal de draagfolie zo los dat de transferfolie en de sticker nog aan elkaar vastzitten. Plaats de sticker met de transferfolie op een 
glad, school en ontvet oppervlak. Druk alle elementen van de sticker goed aan. Haal vervolgens de transferfolie aan een van de 
bovenste hoeken los, op zo’n manier dat de sticker op de muur blijft zitten. Als het nodig is, kan je de sticker lostrekken en nog 
een keer opplakken. 
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