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Leuk dat je zuuz wall design hebt gekocht! Hieronder vind je tips voor het opplakken van het dessin. 

Tips
- Zorg ervoor dat het raam schoon, droog en stof- en vetvrij is. 
- Gezien de lengte van het dessin is het het handigst het opplakken met 2 personen te doen.
- Spuit voor het opbrengen het raam een beetje nat met water met daarin een druppel afwasmiddel. 
- Na het opbrengen bestaat de mogelijkheid dat er nog water of luchtbelletjes onder het dessin zitten. Kleine belletjes 
zullen na verloop van tijd wegtrekken. Zijn de bellen groter dan kunnen deze het beste met een kleine speld ingeprikt 
worden zodat het lucht/water weg kan, doe dit pas als de bellen echt niet wegtrekken. 

Volg nu deze stappen om het dessin aan te brengen:
 

Het stickervel bestaat uit drie lagen: 

1. het achtervel
2. het witte applicatievel
3. het dessin

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 witte applicatievel. Doe dit zo 
vlak mogelijk, maximaal in een hoek van 30 graden. Als het goed is, blijft het dessin nu op 
het witte applicatievel zitten. Is dat niet zo, vouw het achtervel dan even terug, wrijf er nog 
een keer stevig overheen en probeer het opnieuw. Dit is een secuur werkje!

Het dessin kan nu worden opgeplakt: plak één kant van het witte vel met dessin voorzichtig 
op het raam en wrijf vanuit die kant het dessin langzaam verder op het raam. Wrijf daarna 
nog eens stevig met een zachte doek of raamwisser over het applicatievel. Zorg er zo voor 
dat er geen bellen lucht of water achterblijven onder het dessin. Laat het dessin inclusief het 
transparante vel nu op het raam drogen. Voor de zekerheid bevelen wij een droogtijd van 
minimaal 12 uur aan.

Haal na het drogen langzaam en voorzichtig het transparante applicatievel weg, ook hier 
zo vlak mogelijk ten opzichte van het raam. 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 voorzichtig het dessin nog even na 
met een zachte, droge doek; ook hier om eventueel lucht en water te verwijderen. 

Klaar!
 

Kijk ook eens op www.zuuz.nl voor inspiratie en andere dessins. Veel plezier!


