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Ondergrond
Zelfklevende producten van Signin’ kunnen op een groot aantal 
oppervlakken worden aangebracht. De ondergrond moet echter 
schoon, droog en vlak zijn, verder vrij van vet, siliconen of andere 
verontreinigingen. Was- en poetsmiddelen voor auto’s moeten volledig 
worden verwijderd, omdat anders de kleefkracht wordt aangetast. 
Geschilderde oppervlakken moeten volledig droog en uitgehard zijn. 
Restanten van oplosmiddelen kunnen blaren, onvoldoende kleefkracht 
of overmatige krimp veroorzaken.

Aanbrengtemperatuur
De aanbevolen aanbrengtemperatuur voor een optimale kleefkracht is 
15-20°C, maar de meeste zelfklevende producten van Signin’ kunnen 
al bij 10°C worden aangebracht. Het oppervlak en het werkstuk 
dienen beide minimaal de aanbevolen temperatuur te hebben. Na 
het aanbrengen moet het oppervlak 24 uur warm gehouden worden 
of, als dit niet mogelijk is zoals bijv. bij een auto, minstens een paar 
dagen niet gewassen worden.

Adviezen
Het is verstandig de plaatsing van de decoratie eerst op de ondergrond 
aan te geven, waardoor het aanbrengen wordt vereenvoudigd. Raak 
lijmlaag van het werkstuk zo min mogelijk aan. Gebruik een rakel 
of roller om het werkstuk op de ondergrond aan te drukken. Tijdens 
het aanbrengen mag het werkstuk niet aan overmatige druk of trek 
staan, omdat dat rek veroorzaakt, met als gevolg plooien, luchtbellen 
en vervorming. Als er toch luchtbellen ontstaan, prik deze dan met 
een speld door en verwijder de lucht met een rakel/roller. Eventueel 
gebruikte applicatietape moet binnen een dag verwijderd worden. 
Gebruik applicatietape nooit als beschermlaag, want door UV-straling 
of warmte kan er een permanente kleefkracht ontstaan.

Werkwijze
De hier beschreven methoden om zelfklevende producten aan te 
brengen, gelden ook als er applicatietape gebruikt wordt om bijv. losse 
letters of een logo in één keer aan te brengen. In dat geval verwijdert 
u als laatste voorzichtig de applicatietape, zodat de decoratie niet van 
het oppervlak los komt. Om te voorkomen dat er luchtbellen onder 
grotere oppervlakken vinyl achterblijven, kunt u het te beplakken 
oppervlak of de zelfklevende kant van het vinyl met een fijne spuit 
licht vochtig maken. Gebruik hiervoor een warme zeepoplossing van 
een beetje enzymenvrije vloeibare zeep met warm water (een druppel 
per liter). Bovendien kan de decoratie zo verplaatst worden, wat een 

groot voordeel is bij het aanbrengen van meerkleurige decoraties en 
precisiewerk. Translucent vinyl dient altijd nat geplakt te worden.

Kleine zelfklevende producten
 1 Maak het rugpapier gedeeltelijk van de sticker los. Plaats 

de sticker op de ondergrond en druk één kant vast. Druk de 
sticker verder met elkaar overlappende bewegingen van de 
rakel vast, beginnend bij de aangebrachte kant en verwijder 
tegelijk langzaam het rugpapier.

Middelgrote zelfklevende producten
 1 Maak 2-3 cm van het rugpapier aan de bovenkant los, vouw 

de strook terug en snijd deze af.
 2 Houd de sticker met uw vingertoppen aan de bovenste 

hoeken vast en plaats hem op het gemarkeerde oppervlak.
 3 Druk de sticker op beide hoeken met uw duimen aan.
 4 Oefen met de rakel druk uit op de bovenrand van de sticker 

om het contact te verstevigen.
 5 Verwijder voorzichtig het overige rugpapier, terwijl u tegelijk 

de sticker verder met elkaar overlappende bewegingen van 
de rakel vastdrukt.

 6 Druk de randen nog eens stevig met de rakel aan.

Grote zelfklevende producten
 1 Plaats kleine stukjes afplaktape aan de bovenkant van de 

sticker om exacte plaatsing te vergemakkelijken.
 2 Bevestig een langer stuk afplaktape als een scharnier aan 

een kant op de sticker (bij voorkeur op de smalle kant).
 3 Verwijder de kleine stukjes afplak-tape. Vouw de sticker 

terug naar de kant van het scharnier en verwijder ongeveer 
de helft van het rugpapier.

 4 Bevestig de sticker, zonder de lijm aan te raken, met elkaar 
overlappende bewegingen van de rakel op de ondergrond. 
Verwijder de andere helft van het rugpapier en breng de 
sticker verder in elkaar overlappende bewegingen aan.

 5 Verwijder het langere stuk afplaktape en druk de randen 
nog eens stevig met de rakel aan.

Vragen?
Bel gerust 013-505 49 34, zodat u gegarandeerd bent van het beste 
resultaat!

Montage-instructies


