
 

 

PLAKKEN STICKER: 

Benodigd: 1. Ontvetter of Glassex 
2. Pasje, Trekkertje of een rakel (als je die hebt). 
3. Keukenrol. 
Tip: op achterkant of binnenkant even testen of jouw reiniger wel (lak)vriendelijk is. 

Installatietijd: c.a. 5 minuten 

Werktemperatuur: 12 tot 20 graden 

 

Stappenplan: 

Voorbereiding: Uitvoering: Afronding: 
 

1.  
Reinig het voertuig of object waar de 

sticker gaat komen met de ontvetter of 
Glassex. zorg dat er geen stof of vuil bij 

kan na reinigen. Laat goed drogen. 

1. 
Verwijder de (papieren) onderzijde van de 

sticker. Doe dit door de plakrand naar 
onderen te richten zodat er geen vuil op 

kan vallen/komen. Beweeg hem erna 
langzaam naar je plakplek, maar houd hem 

er nog vandaan. 

1. 
Je kunt nu de transparante bovenlaag 

verwijderen, doe dit vanuit een hoek en 
werk naar de tegengestelde hoek toe. Pulk 
het hoek je los en trek hem meteen HAAKS 
op het object, dus de 2 lagen onder een zo 

groot mogelijke hoek van elkaar 
verwijderen (vlak langs elkaar met 6 mm 

ruimte ertussen). 

2. 
Leg de sticker neer met zichtbare deel 

boven. Strijk de bovenlaag aan door met 
pasje, trekker of rakel over de bovenkant 

te ‘swipen’. 

2. 
Zoek de 2 stukjes tape die je wellicht hebt 

aangebracht, lijn ze uit op elkaar. 
Zorg dat je het midden eerst aanbrengt, 
nog NIET de gehele sticker. Druk in het 

midden aan en maak ‘swipe’ bewegingen 
vanuit het centrum naar buiten toe, zo 

breng je de sticker evenredig aan zonder 
dat er lucht onder komt. 

2. 
Stukje bij beetje haal je de transparante 

laag los. Als je merkt dat de sticker mee los 
komt, vouw dan beide lagen terug naar 

het object. Druk/wrijf over de 
transparante laag om de sticker beter aan 
te drukken. Ook kan het helpen (in winter, 
buiten) om even warm te föhnen, aan te 

drukken en stap 1 + 2 opnieuw uit te 
voeren.  

3. 
Lijn de sticker (optisch) uit (horizontaal, 

verticaal of beiden) op het object, markeer 
eventueel de exacte locatie  met een 

stukje schilderstape op je object én op de 
bovenkant van je sticker. Scheur het stukje 
tape af, zodat er op zowel object, als ook 

op je sticker een deel achterblijft voor 
uitlijning op elkaar in de volgende fase. 

3.  
Als de sticker geplakt is, doe (nogmaals) 
hetzelfde: Swipe over het transparante 

deel (vanuit het midden naar buiten) met 
pasje, trekker of rakel. Herhaal maar nu 

van boven naar beneden. 

3. 
Heb je één of enkele bubbels? 

(meestal zie je dat pas als de HELE 
transparante laag eraf is. Laat het even 24 
uur ‘schrikken’, als het erna nog zit, kun je 
met een minuscuul, puntig voorwerp een 

klein gaatje doorprikken en de bubbel 
even aandrukken zodat de lucht eronder 

kan ontsnappen (gaatje open laten, duh...) 

 

Na het plakken: 
-- Auto even 48 uur niet wassen. Sowieso (altijd) oppassen met hogedrukreiniger, niet direct op de sticker richten -- 

 

Noot: 

-- voorkom plakken bij buitengewoon weer (kouder dan 8 en warmer dan 24 graden en in direct sterk zonlicht) ! -- 
 

 

https://www.gorilla-shop.nl

