
Plaats de sticker met de het rug
papier naar boven op een
schone/droge tafel. Wrijf sterk over
de hele oppervlakte
van de sticker met een doek of bijv.
met een kleine raamwisser.
Dit zorgt er straks voor dat de sticker
straks goed aan het keukentje blijft
plakken en je 
strijkt eveneens de rimpels van het
oprollen weg.

voor de Ikea Düktig
sticker/magneet set

- het Ikea Düktig keukentje
- de 2 stickers/magneet set
- schilders tape
- een droge doek/siliconen bakspaan/
   raamwisser.

BENODIGDHEDEN

Voor dat je de stickers op de
achterkant van het Ikea keukentje
gaat plakken moeten de
achtergronden schoon,
droog en vetvrij zijn. Je doet dit het
beste met gewoon zeepwater dat
je goed naspoelt. Uitstekende
hechting wordt verkregen op een
schone, droge en gladde
ondergrond die vrij van vet en stof
is.

De stickers altijd met twee personen
plakken.

Bewaar de sticker niet langer dan een paar
weken om plakvermindering te
voorkomen.

PLAK INSTRUCT IE

Haal nu het rug papier tot de helft
langzaam weg en verwijder de linkerhelft
van het rug papier met een schaar.
Zorg ervoor dat de sticker niet dubbelklapt
of aan elkaar kleeft.

Pak nu eerst de kleine sticker en hang de
sticker met schilders tape op de gewenste
plaats. Vouw de gehele
linkerzijde om naar de rechterzijde.

PLAK INSTRUCT IES
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Nu de sticker op het keukentje zit
wrijf je deze met een droge doek nog
eens extra goed aan.

Je bent nu klaar met sticker 1. Volg
stap 2 t/m 8 nu voor de grote sticker
voor de onderkant van het keukentje.

Wrijf nu vanaf het midden de gehele linker
onderzijde naar beneden. Vervolgens wrijf
je vanaf het midden de
gehele linker bovenzijde naar boven.

Verwijder alle schilders tape en
herhaal voor de rechterzijde
stap 6 en 7. Je kunt nu de
restanten van het rug papier
helemaal verwijderen.

PLAK INSTRUCT IES

Sla nu de sticker terug en houd deze met je
linkerhand iets van de ondergrond. Wrijf
nu vanaf het midden van
rechts naar links, in een vloeiende
beweging. Dit doe je op deze manier zodat
je eventuele bubbels eronder
vandaan wrijft.

We horen graag wat jij vindt van onze
sticker/magneet set.

Als je een review schrijft op de
website/social media krijg je als bedankje
bovendien 5% korting
op je volgende bestelling!

SCHRIJF  EEN REV IEW

We zouden het heel erg leuk vinden om
jouw nieuwe keukentje te zien. Wil je deze
met ons delen?

Gebruik dan de #stckrs.online
of tag ons @stckrs.online

DEEL JOUW KEUKENTJE
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Voor foutief plakken van onze stickers kan STCKRS niet aansprakelijk gesteld worden. Wij kunnen vooraf namelijk niet met zekerheid bepalen of jouw
ondergrond schoon, droog en stofvrij is. 

Ondanks dat wij je bestelling met de grootste zorg behandelen is het raadzaam deze altijd voordat de sticker wordt opgeplakt te controleren op fouten en op de
juistheid van de kleur. 

Na het plakken vervalt je retourrecht en zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging die ontstaan zijn ten gevolge van het verwijderen van de
sticker.
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