Plakinstructies By Bahar Muurdecoraties
Wat heeft u nodig:
Schilderstape, een schaar of stanleymesje, rakel of pasje (rakel is
gewenst voor beste resultaat)
Om het u zelf gemakkelijker te maken raden wij aan om het met 2
personen te plakken. Éen kan dan plakken terwijl de ander af en toe het
transparante papier met de tekst of afbeelding vast kan houden.
1. Ontvet uw ondergrond waar uw plakletters komen te hangen. Gebruik
hiervoor een heel klein beetje huishoud-reiniger. Droog na en laat de
ondergrond geheel drogen.
2. Plaats uw plakletters op een harde vlakke stofvrije ondergrond (bijvoorbeeld tafel) en geef de folie aan beide kanten een flinke wrijfbeurt met
de meegeleverde rakel of een pasje zodat de folie weer mooi recht en
glad wordt. Dit zorgt er ook voor dat de tekst goed op het transparante
papier blijft plakken.
3. Hang de tekst of afbeelding op zijn plaats met stukjes schilderstape en
positioneer uw tekst op de ondergrond met de tekst leesbaar naar u toe.
4. Hang nu de tekst in de goede positie door deze aan beide kanten op te
meten.
5. Wanneer de tekst op de goede positie hangt brengt u in het midden
schilderstape aan. Plak meerdere stukken zodat de het geheel goed
vast zit. Vervolgens verwijderd u aan de linkerkant de schilderstape.
6. Vouw de sticker helemaal om (zonder te plooien) en haal heel
voorzichtig de drager (achterzijde) weg van de tekst. Vervolgens knipt u
deze er af. Dan houdt u de tekst strak voor de ondergrond (niet trekken
want dan kan de schilderstape los gaan).Vervolgens wrijft u met de
rakel (of pasje) vanuit het midden naar boven en beneden net zo lang
tot het geheel er op zit. Wrijf stevig na.
7. Haal de schilderstape aan de rechterzijde en het midden weg. Vouw de
rechterkant van de sticker helemaal om en verwijder heel voorzichtig de
drager. Vervolgens de tekst weer strak voor de muur houden en met de
rakel (of pasje) de tekst of afbeelding vanuit het midden naar boven en
beneden aanbrengen tot het geheel er op zit.
8. Dan wrijft u het geheel nog goed aan. Verwijder daarna heel rustig en
voorzichtig het transparante papier. Zorg voor een scherpe hoek van
bijna 180 graden. Het kan voorkomen dat er nog letters aan blijven
plakken. Wanneer er nog letters aan blijven plakken moet u deze nog
even voorzichtig met uw vinger aandrukken. Wanneer u de
transparante folie verwijderd heeft controleert u of de tekst of afbeelding er goed op zit en waarnodig nog even met uw vinger aandrukken.
Nu kunt u genieten van uw muurdecoratie. Wij zouden het erg op prijs
stellen als u een foto met tekst op ons gastenboek zet.

