
Magneetsticker
Vlak
Groovy Magnets magneetstickers hechten op bijna iedere effen, 
gladde ondergrond zoals: metaal, hout, glas, karton, papier, 
plastic, keukenkastjes, gladde geverfde muren en deuren. Indien 
nodig plamuur en schuur dan eventuele
bobbeltjes bij. Kleine bultjes of oneffenheden in de ondergrond 
kunnen achteraf zichtbaar blijven doorheen de sticker.

Schoon
Ontvet de ondergrond eerst met lauw water en schoonmaakazijn 
om later de lijmlaag van de sticker goed te laten hechten. Spoel 
na met lauw water. Laat alles goed drogen alvorens de sticker aan 
te brengen.

Gebruik geen ammoniak bij het schoonmaken want deze kan de 
lijmlaag van de sticker aantasten.

Reeds geschilderde muren en deuren op acrylaat basis of verf 
met een coating kan je best even lichtjes opschuren. Laat een pas 
geverfde muur minimaal 2 weken drogen, alvorens de muurstickers 
te plakken.

Voor binnenshuis
Groovy Magnets magneetstickers zijn geschikt voor binnenshuis. 

Luchttunnels vermijden
Plak de sticker binnen de 2 uur nadat je deze uit de verpakking 
hebt gehaald op de wand (bij het openleggen van een opgerolde 
sticker kunnen luchttunnels in het rugblad ontstaan die de lijmlaag 
kunnen uitdrogen.)

Plakken maar
Verwijder eerst gedeeltelijk de bovenzijde van het rugblad van 
de sticker. Positioneer de sticker op de ondergrond en druk stevig 
aan. Trek nu rustig het rugblad verder naar beneden en werk naar 
onderen toe.  Wrijf ondertussen de sticker stevig aan met een 
zachte doek of een aandrukroller.

! Belangrijk
Om ervoor te zorgen dat de lijmlaag van 
de sticker goed hecht op de muur is de 
haardroger een belangrijk hulpmiddel. 
Als de sticker hangt, verwarm je de 
voorzijde en randen met een haardroger 
en druk deze heel stevig aan. Door de 
warmte zal de lijm soepel worden en is er 
een optimale hechting.

TIP: In het zeldzame geval dat de sticker niet goed zou kleven op 
de ondergrond, adviseren wij om bij te lijmen met kant-en-klare 
behangerslijm voor vinyl en textiel. Alle informatie over de juiste lijm 
vind je op onze website:www.groovymagnets.com

De sticker weer verwijderen
Warm de sticker op met een haardroger (de lijm wordt soepel) en 
trek hem stukje bij beetje voorzichtig en langzaam los. Elk stukje 
steeds goed blijven verwarmen. 

Afhankelijk van de ondergrond of de kwaliteit van het geschilderde 
oppervlak lukt het makkelijker om de sticker weer te verwijderen. Hoe 
langer de sticker op een ondergrond zit, hoe vaster deze kleeft. Voor 
een glad, geschilderd oppervlak zal het losmaken beter lukken dan 
voor een met papier behangen muur.

Al onze magneetstickers kan je goed schoonmaken met een 
vochtige doek en een drupje afwasmiddel.

Hardnekkige strepen verwijder je best met behulp van een 
wonderspons (melaminespons) met daarop een scheutje 
schoonmaakazijn + een drupje afwasmiddel.

Beschrijfbare stickers
Lees de instructies op het product goed na voor informatie over 
welk schrijfmateriaal gerschikt is voor de sticker.
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