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In 4 eenvoudige stappen jouw Roomblush sticker op jouw muur!

Je stickeravontuur start hier en nu. Klaar voor? 

Pak de sticker uit

stappenplan voor jouw

VLIESSticker

01
Neem de sticker uit de verpakking en leg hem open op  
een vlakke, propere ondergrond zoals de keukentafel.

Om het opkrullen tegen te gaan, kan je enkele zware 
boeken op de uiteinden plaatsen. Dit zal het plaatsen van 
de sticker op de muur, raam of deur vergemakkelijken.

Is  jouw sticker beschadigd of heb je een fout opgemerkt? 
Neem dan enkele foto’s en stuur deze door naar onze 
klantendienst via info@roomblush.com.

Bereid je muur voor

Controleer of de ondergrond voldoet aan volgende voorwaarden:

 o Glad, zonder gaten of andere oneffenheden

 o Droog

 o Stofvrij

 o Vetvrij

We raden je aan om de ondergrond in alle geval nogmaals te ontstoffen vooraleer je jouw 
sticker aanbrengt. Dit kan je doen met een propere stofdoek of handdoek.

Checklist

Muur- 
sticker

Propere 
ondergrond

Schaar Helpende 
handen

Schilderstape*

* tape die de ondergrond niet beschadigd
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stappenplan voor jouw vliessticker

Vind de juiste positie

03 • Vooraleer je je sticker effectief op je muur, deur of 
raam bevestigd, kan je de positie uittesten aan de 
hand van schilderstape. 

• Neem een stuk tape ter grootte van de doorsnede van 
jouw muursticker. 

• Gebruik het stuk tape om de sticker op je muur te 
positioneren. Plaats de tape verticaal in het midden 
van de cirkel (zie tekening). 

Roomblush Tip:  

Toch een luchtbel in je sticker? Maak de sticker 

voorzichtig los en plaats deze opnieuw op je muur, raam 

of deur. Druk goed aan.

i

Plaats je sticker

04 Maak de linkerhelft van je sticker los van het papier en 
vouw de sticker over naar de rechterkant. Knip het papier 
aan de linkerzijde los.

Vouw de linkerzijde van de sticker terug over naar de 
linkerkant en druk goed aan vanuit het midden. Je kan 
hiervoor je hand of een behangspatel gebruiken.

Linkerkant klaar? Verwijder nu het papier aan de 
rechterkant en plaats de rest van de sticker.


