
 

1. Muur schoonmaken 

Neem eerst de muur af met een vochtige doek, zodat er geen stof op de muur zit. 

• Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden. 
• Wacht minimaal 3 weken met het aanbrengen nadat u uw muur heeft geverfd. De verf 

moet goed uitgehard zijn. 

2. Muursticker plaatsen 

Plaats de muursticker met de geruite kant op de muur en de doorzichtige kant naar u toe. 
Gebruik een rolmaat, liniaal of waterpas en controleer of de muursticker recht zit. 

Breng een tape (schilderstape) aan in het midden over de gehele lengte, belangrijk is dat de 
tape minimaal 5 cm uitsteekt aan beide kanten. 

Plaats aan de zijkanten een tape en snij deze door, dit is een herkenningspunt bij het terug 
plaatsen. 

• Gebruik schilderstape en zet een streepje waar de muursticker moet komen. 
• Controleer of de schilderstape goed vast zit, en niet los laat. 
• Bij grotere oppervlaktes meer schilderstape gebruiken. 

3. Muursticker loshalen 

Loshalen één kant. Plaats één zijde over de andere zijde. U ziet nu de geruite kant. Verwijder 
de geruite kant. De muursticker moet op de doorzichtige kant blijven zitten. Blijft de 
muursticker niet op de doorzichtige kant? Ga terug met de geruite kant. Wrijf de muursticker 
opnieuw goed aan en probeer het opnieuw. 

• Leg de muursticker op tafel. Doorzichtige kant op tafel en de geruite kant naar u toe. 
• Gebruik schilderstape als herkenningspunt voor het terug plaatsen. 

4. Muursticker plakken 

Snij de geruite kant af met een schaar of stanleymes. Trek de doorzichtige kant strak en wrijf 
de muursticker aan op de muur. 

Zit één kant van de muursticker vast? Verwijder al het schilderstape en herhaal de stappen 
aan de andere kant. 

5. Laatste stap 

Verwijder de doorzichtige kant. Komt de muursticker mee met de doorzichtige kant? Ga terug 
en wrijf de muursticker opnieuw aan op de muur. 

De muursticker is aangebracht, u kunt genieten van uw resultaat! 

 

 



 

Extra 

Muursticker op structuur 

Gebruik een föhn en druk de muursticker aan met een theedoek. De muursticker kan op den 
duur los laten. Wanneer u de sticker verwarmt wordt de plakkant actiever en blijft de 
muursticker beter zitten. 

• De muursticker mag niet te warm wordt. Houdt één hand op de muursticker. Te warm 
voor de hand, is te warm voor de muursticker. 

Muursticker verwijderen 

Wanneer de muursticker net geplaatst is, kunt u deze gemakkelijk verwijderen. Wanneer de 
muursticker een langere periode geleden geplaatst is verwijderd u deze door de muursticker 
licht te verwarmen met een föhn en langzaam los te trekken. Door het verwarmen van de 
muurstickers wordt de lijmlaag weer geactiveerd en kan de muursticker langzaam worden 
losgetrokken. 

Lijm-resten verwijderen 

Lijmresten op een muur kunt u het beste verwijderen met doorzichtige plakband of gele 
schilderstape. Maak een rondje van de tape (plakkant na buiten). Dep de plakkant over de 
lijmresten. 

• Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden als er opnieuw een muursticker wordt 
geplaatst. 

 


