Gebruiksaanwijzing
Nouvelles Images HOMESTICKERS
Hieronder vindt u alle informatie over onze collectie decoratieve stickers voor de muren en deuren in uw huis, de
HOMESTICKERS. U vindt adviezen over hoe u ze kunt plaatsen en informatie over hun technische
eigenschappen, maar ook antwoorden op de meest gestelde vragen over deze produkten.
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@stickerenzo.nl

De sticker “laten wennen” aan de kamer
Om het plaatsen van de sticker te vergemakkelijken en om, als de sticker eenmaal geplaatst is, de gladheid te
garanderen, wordt aangeraden 24 uur te wachten voor het plaatsen. Zo kan de sticker zich aan de
kamertemperatuur aanpassen. Voor een optimale plaatsing adviseren wij een temperatuur van ongeveer 20° (+/5°). Te grote temperatuurswisselingen kunt u beter vermijden, want de sticker zou dan los kunnen laten.

Kies de ondergrond waarop u uw sticker wilt plaatsen
De HOMESTICKERS kunnen worden geplaatst op elk schoon, glad en droog oppervlak. Ideaal zijn
geschilderde muren (gelakt of geverfd), geverfd hout, meubels, deuren… Wacht minstens 1 maand voordat u
een sticker op een pas geschilderde muur of ondergrond bevestigt. Ze kunnen ook geplaatst worden op glas
(bijvoorbeeld een ruit) of tegels, als het oppervlak tenminste goed glad is. De hechting zal dan erg sterk zijn. Het
loshalen van de stickers kan een beetje moeilijk gaan.
Materiaal zoals onbehandeld beton, gips en niet geschilderde gipsplaat, een siliconen ondergrond,
pleisterwerk, glasvezel of matte verf zijn niet geschikt. Er is een erg groot aanbod behang op de markt, met
grote onderlinge verschillen in eigenschappen en kwaliteit. Voordat u de sticker op behang plaatst, raden wij
daarom ten zeerste aan om een test uit te voeren. Zo kunt u erachter komen of de sticker goed hecht en of het
behang los laat wanneer u de sticker verwijdert.

De gekozen ondergrond schoonmaken 1
Het is absoluut noodzakelijk om de ondergrond waarop u de sticker wilt plaatsen, heel goed schoon te maken.
Zelfs als deze al schoon lijkt. Stof, schilfers of vet zijn allen schadelijk voor een goede hechting van de sticker.
Alle vochtigheid moet van de ondergrond verwijderd worden.

Test de ondergrond voor alle veiligheid
Bij twijfel over de gebruikte ondergrond raden wij u aan een stukje zonder motief van het stickervel af te knippen
en deze op de ondergrond te plakken. Wacht 24 uur en bekijk het resultaat (plaatsing en verwijdering). Plaats uw
sticker nooit in de buurt van een warmtebron, omdat deze de eigenschappen van de lijm kan veranderen.

Plaatsen van het motief 2 3
Haal elk motief voorzichtig van het karton en plaats ze op de ondergrond zonder aan te drukken. Zo kunt u zien of
de compositie u bevalt. Wanneer u tevreden bent, laat u de stickers hechten door stevig (met een zachte doek) te
wrijven. U werkt daarbij vanuit het midden van het motief naar de buitenkant. Zo verdrijft u eventuele luchtbellen.
Tot slot wrijft u de randen van het motief goed vast.

Onderhoud
De HOMESTICKERS zijn van papier en daarom niet afwasbaar. Maak ze schoon met een zachte doek.

Makkelijk te verwijderen
Door de gebruikte lijm kunt u de HOMESTICKERS loshalen zonder de ondergrond te beschadigen. Hiervoor dient
u de HOMESTICKERS voorzichtig los te halen.

Bewaren
Voor een optimaal gebruik kunnen de HOMESTICKERS tot 6 maanden voor gebruik bewaard worden, op
voorwaarde dat u ze bewaart in hun verpakking en op een droge, donkere plek. Vermijd te grote
temperatuursverschillen.

………………………………………
F.A.Q.
→ Wat voor lijm wordt er gebruikt?
De lijm van de HOMESTICKERS is een lijm op basis van rubber.

→ Waarom zijn de HOMESTICKERS op papier gedrukt? Wat zijn daarvan de voordelen?
Nouvelles Images is een ecologisch bewust bedrijf. Daarom hebben wij ervoor gekozen de HOMESTICKERS op
papier te drukken Vanwege de dikte van de papieren sticker, is deze erg gemakkelijk te plaatsen en kan hij
sommige oneffenheden in de ondergrond maskeren.

→ Hoe kun je luchtbellen bij het plaatsen vermijden?
Plaats het motief op de goede plek en laat het voorzichtig hechten door met een zachte doek te wrijven. U begint
in het midden van elk motief en wrijft dan naar de buitenkant toe. Als u er zeker van bent dat er geen luchtbellen
zitten, drukt u ze stevig aan met de zachte doek.

→ Tijdens de plaatsing zijn er luchtbellen ontstaan. Hoe los ik dat op?
Dit zijn luchtbellen die tijdens de plaatsing onder de sticker zijn gekomen. Met behulp van een zachte doek wrijft u
de bellen eruit door vanaf het midden naar de randen te strijken. Als dit niet lukt, prikt u voorzichtig met een naald
een gaatje in de bel en wrijft u er daarna stevig met een zachte doek overheen.

→ Waarom plakt mijn sticker niet?
Zoals we hierboven gezien hebben, is de keuze van de ondergrond erg belangrijk, net zoals de staat waarin deze
zich bevindt (glad, schoon en droog). Dat is de reden waarom wij u aanraden bij twijfel eerst een test te doen met
een stukje onbedrukte sticker. Een eenvoudig oplossing om een loslatende HOMESTICKER weer te plakken is
met een lijmstift (b.v. Pritt). Dan is de HOMESTICKER toch weer makkelijk te verwijderen en de lijm van de
lijmstift laat zich makkelijk verwijderen met een vochtige doek.

→ Hoe kan ik de sticker makkelijk verwijderen?
Als u de sticker op een materiaal zoals glas heeft geplakt, raden wij u aan om eerst even met een föhn over de
sticker te blazen (laagste warmtestand) op ongeveer 20 cm van de sticker. Zo wordt de lijm verwarmd en kunt u
de sticker gemakkelijker loshalen.
→ Als er restjes lijm achterblijven na het verwijderen van de sticker, hoe krijg ik die weg?
Wij raden u aan om die te weg te halen met wasbenzine.

………………………………………
Wij wijzen u erop dat abnormaal gebruik of gebruik dat niet-conform de voorschriften is de verantwoordelijkheid van Sticker&Zo
uitsluit voor wat betreft directe of indirecte schade. Dit in het bijzonder bij beschadigingen aan het oppervlak waar de sticker op
geplaatst is.
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