Vinyl plakinstructie
Voordat je verder leest...
In deze plakinstructie wordt gesproken over de 'vinylsticker', 'drager', 'transfertape' en een 'spatel'. Waar gaat het dan over?
Vinyl

Allereerst het materiaal zelf. Voor muurstickers wordt ander materiaal gebruikt dan voor decoratieve
applicaties (ook wel 'decal' genoemd), en ook weer andere dan voor raamstickers. Het voornaamste verschil is
dat muurstickers een niet-permanente lijmlaag hebben. Voor het aanbrengen van de muur- en decoratieve
stickers wordt wel dezelfde werkwijze gehanteerd, dus in deze plakinstructie maakt het verder geen verschil.

Vinylsticker

Een vinylsticker is opgebouwd uit verschillende lagen (die volgen hierna). De vinylsticker zelf heeft een
zelfklevende onderzijde.

Drager

De onderkant van de vinylsticker is bevestigd op de oorspronkelijke drager (het schutvel) van het vinyl. Deze
houdt na het uitsnijden de vinylsticker op de juiste plek.

Transfertape

Omdat je een vinylsticker die groot is of uit meerdere onderdelen bestaat niet netjes met je vingers van de
drager kunt halen en opplakken, wordt er over de hele sticker transfertape geplakt; een soort groot plakband.
Hiermee kun je de vinylsticker in zijn geheel van de drager afhalen, zonder dat de positie van het vinyl wijzigt.
Uiteindelijk wordt ook deze transfertape verwijderd en hou je alleen de vinylsticker over.

Spatel

Een spatel is hetgeen waarmee je de sticker gladwrijft. Hiervoor kun je de bijgeleverde Colorfox pas gebruiken.

... en voordat je gaat plakken
Nog niet plakken?

Plak je de vinylsticker niet direct op na ontvangst? Bewaar deze dan (niet langer dan 6 weken) platliggend in een
droge, schone ruimte tussen de 10°C en 30°C.

Luchtbellen

Het kan zijn dat tijdens de levering luchtbellen in de vinylsticker zijn ontstaan. Dit kan geen kwaad; tijdens het
aanbrengen veeg je met de spatel de luchtbellen weg.

Schoonmaken

Zorg dat de ondergrond waarop je gaat plakken schoon is, dus stof- en vetvrij. Doe dit door de ondergrond met
een pluisvrije doek af te nemen met bijvoorbeeld spiritus of Glassex.

Temperatuur

Wil je buitenshuis plakken? Alleen als de temperatuur boven de 10 graden is.

Schilderwerk

Het is aan te raden zeker 3 weken te wachten met het aanbrengen van een muursticker wanneer je muur net is
geschilderd. De verf moet echt goed droog zijn.

Aandrukken

Leg de vinylsticker ondersteboven plat neer en wrijf met de spatel nog een paar keer stevig over de onderkant,
zodat de transfertape goed op de vinylsticker wordt aangedrukt.

Plakken in stappen
Schilderstape

Bij een grote vinylsticker kan het handig zijn deze met schilderstape op de juiste positie te plakken. Dit doe je
met drager en al. Gebruik eerst twee kleine stukjes aan de bovenkant. Ben je tevreden met de positie, dan plak
je over de hele bovenkant van de sticker een stuk schilderstape. Bij kleine(re) stickers is dit niet nodig; hierbij
kun je het positioneren op het oog doen.
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Opdelen

Heb je een héle grote vinylsticker, dan kun je deze ook eerst in stukken opdelen door deze door te knippen. Niet
dwars door de sticker heen natuurlijk, maar bijvoorbeeld tussen letters of afbeeldingen door. Het kan ook zijn
dat de vinylsticker al in delen is aangeleverd, of dat deze uit individuele onderdelen bestaat waarvan je zelf de
positie kunt bepalen bij het plakken.

Drager weghalen

Als je het geheel nu omhoog vouwt, kun je voorzichtig de drager (de onderkant van het geheel) verwijderen. Als
er een stukje van de vinylsticker blijft zitten op de drager, klap deze dan voorzichtig weer een stukje terug en
wrijf over de drager (eventueel met de spatel), zodat de vinylsticker goed op de transfertape plakt.

Nu écht plakken

Is de drager verwijderd, dan kun je de vinylsticker met de transfertape nu langzaam op de ondergrond laten
'zakken'. Druk nog niets aan! Je begint hiermee vanuit het midden van de sticker, door met de spatel voorzichtig
van boven naar beneden te vegen en daarbij steeds verder naar de zijkant te bewegen. Heb je beide kanten
gehad, druk dan nog een paar keer de hele sticker stevig aan.

Transfertape weg

Laat de vinylsticker en schilderstape een minuut of 10 met rust, zodat de kleeflaag goed kan 'pakken'. Hierna
kun je voorzichtig de schilderstape en daarna de transfertape verwijderen. Om het per ongeluk lostrekken van
de vinylsticker te voorkomen, doe je dit het beste in een hoek van 180 graden. Ofwel: plat de tegengestelde
richting op. Is er toch een stukje vinyl dat loslaat, klap dan de transfertape iets terug en wrijf hier met de spatel
nog even overheen.

Tadaaaaa!

Mocht je in je mooie vinylsticker ondanks je zorgvuldige plakwerk een ontsierende luchtbel aantreffen, dan kun
je deze met een naald een klein prikje geven waarna je voorzichtig de lucht er uit kunt drukken.

Belangrijk om te weten
Haardroger

Wil je écht de tijd nemen om een muursticker er fantastisch uit te laten zien, verwarm deze dan na het
aanbrengen met een haardroger (op de laagste stand). Hierna lijkt het alsof de sticker op de muur is
geschilderd.

Verwijderen

Ook bij het verwijderen van een muursticker kun je gebruik maken van een haardroger om de kleeflaag weer
zacht te maken. Begin bij een hoekje en verwarm en verwijder de vinylsticker langzaam. Let op dat je de
haardroger niet te lang op de muur of de sticker houdt; het gaat voornamelijk om de randen. Mochten er
kleefresten zijn, dan kun je deze eenvoudig met een vochtige doek en haardroger verwijderen.
Voor raamstickers geldt dezelfde werkwijze met de haardroger. Omdat raamstickers vaak een stevigere
kleeflaag hebben dan muurstickers, kan dit wel wat lastiger gaan - zeker als de sticker al langere tijd op het raam
zit. Gebruik in dat geval een verfkrabber.

LET OP!

Ondanks alle tips en adviezen is Colorfox niet aansprakelijk voor schade aan de muur of op andere items bij het
aanbrengen of verwijderen van de vinylsticker. Zeker bij muurstickers is de verwijderbaarheid afhankelijk van de
gebruikte verf, kwaliteit en leeftijd van het stucwerk.
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