zuuz
Leuk dat je zuuz interieurstickers hebt gekocht! Hieronder vind je een aantal tips & tricks voor het opplakken van
de dessins.
- Zuuz interieurstickers plakken het beste op gladde, harde ondergronden zoals muren, tegels, deuren, tafels, ramen
etc.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en stof- en vetvrij is.
- Heb je je muren net geschilderd, laat de verf dan eerst goed drogen (circa 3 weken).
- Er zijn heel veel verschillende soorten muren. Bij een geschilderde muur waar de verf niet goed gehecht is, zou het
voor kunnen komen dat stukjes verf loslaten bij het aanbrengen van het dessin. Wil je zeker weten dat dit bij jouw
muur niet gebeurt, test dit dan eerst even: plak op een onopvallende plek op de muur een stukje applicatievel en haal
het er weer af. Het is sowieso aan te raden om het overtollige stickervel tot circa 1 cm rondom het dessin weg te
knippen. Muren geschilderd met witkalk, een verftype dat vroeger werd toegepast, zijn niet geschikt om te beplakken.
Deze muren blijven afgeven waardoor de sticker niet meer plakt.
- Maak vooraf je eigen ontwerp. Het kan handig zijn om de dessins, voordat je ze echt opplakt, eerst met een stukje
tape op te hangen. Zo kun je goed zien hoe je ontwerp op de muur overkomt.
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De stickervellen bestaan uit drie lagen:
3

2

1

1. het geruite achtervel
2. het transparante applicatievel
3. het dessin
Als er meerdere dessins op één vel zitten, knip deze dan eerst los van elkaar.
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Leg het stickervel omgekeerd op een glad oppervlak. Wrijf er stevig overheen. Pak nu een
puntje van het achtervel en trek het voorzichtig los van het transparante applicatievel. Doe
dit zo vlak mogelijk, maximaal in een hoek van 30 graden. Als het goed is, blijft het dessin
nu op het transparante applicatievel zitten. Is dat niet zo, vouw het achtervel dan even
terug, wrijf er nog een keer stevig overheen en probeer het opnieuw.
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Het dessin kan nu worden opgeplakt: plak één hoek van het transparante vel voorzichtig op
de muur en wrijf vanuit die hoek langzaam het dessin verder op de muur. Wrijf daarna nog
eens stevig met je hand of een stukje plastic (bijvoorbeeld een creditcard) over het dessin.
Wil je het dessin op een zeer glad oppervlak (bijvoorbeeld een raam) plakken, maak dit
dan eerst met een plantenspuit een beetje nat. Voeg aan het water een druppel afwasmiddel toe. Door water te gebruiken kun je eventuele luchtbellen beter verwijderen.
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Haal nu langzaam en voorzichtig het transparante applicatievel weg, ook hier zo vlak
mogelijk ten opzichte van de muur. Maak je geen zorgen als een stukje van het dessin toch
meekomt met het applicatievel. Druk dat deel gewoon weer even aan en ga daarna
voorzichtig verder tot het hele vel eraf is. Wrijf eventueel het dessin nog even na met een
zachte, droge doek.
Heb je het dessin met water opgeplakt, laat het dessin dan inclusief het transparante vel
eerst goed drogen. Hier kan enige tijd overheen gaan (soms enige dagen). Als bij het
verwijderen het dessin meekomt met het applicatievel wacht dan nog met verwijderen.
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Klaar!
Kijk ook eens op www.zuuz.nl voor inspiratie en andere dessins. Veel plezier!

