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PLAKINSTRUCTIE 1/2
STRIPING

1. Benodigdheden voor het plakken:
• Ontvettingsmiddel (zoals ontvettingsdoekje, wasbenzine, 
amonia, alcohol of glassex) • Schoonmaakpapier 
(keukenpapier, bij voorkeur niet-‘pluizend’) • Schilderstape • 
Mesje • Plakspatel (te bestellen in ‘Accessoires’ in de 
webshop of  een oud betaalpasje). 

De striping die je gaat opplakken bestaat uit 3 lagen. De onder-
ste is de papieren drager. De tweede laag is de striping waar 
het om gaat en de bovenste laag is de applicatietape; met deze 
tape kun je de striping, tijdens het plakken eenvoudig en in één 
geheel van de papieren drager loshalen.

2. Rol de striping in zijn geheel uit met de papieren drager naar 
boven. Snijd de papieren drager op ongeveer halverwege de 
lengte van de striping door. Hierdoor kun je tijdens het plakken 
de papieren drager eenvoudig verwijderen. Let op: snij voor-
zichtig alleen de papieren drager!

3. Maak de te beplakken oppervlakte goed schoon en vetvrij. 

4. Positioneer de striping met schilderstape.  Bekijk van een 
afstand of de striping op de goede plek zit. Je kunt de striping 
nu nog makkelijk verplaatsen. 

5. Plaats een vertikale tape naast de plaats waar je eerder de 
papieren drager hebt  doorgesneden.
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6. Trek nu de papieren drager onder een schuine hoek weg en 
strijk de striping aan

7. Verwijder de applicatietape voorzichtig, begin in een hoek. 
Trek de applicatietape niet naar je toe, maar ‘rol’ deze als het 
ware af tot je bij de verticale tape bent aangekomen.  

 

8. Verwijder de vertikale tape en gebruik dezelfde methode om 
de andere helft van de striping op te plakken. 

Eventuele luchtbelletjes kun je verwijderen door een klein 
puntje te prikken in de luchtbel. Druk de ingesloten lucht stevig 
weg. 

De striping heeft ongeveer 48 uur nodig om de maximale hech-
ting te krijgen op de ondergrond.

Heb je nog vragen over het plakken? Neem dan contact met 
ons op, we helpen je graag!




