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(MUUR)STICKERS EN GROEIMETERS 

 
Als je na ontvangst de sticker niet meteen gebruikt, bewaar deze dan plat. 

Bewaar je de sticker opgerold, dan kan dit ten koste gaan van de kwaliteit. 
 
De meeste stickervellen bestaan uit losse stickers die samen het ontwerp 

vormen. Op vrijwel elk stickervel vind je een kleine afbeelding met een voorbeeld 
ontwerp. Je kunt deze volgen maar natuurlijk kun je de stickers ook naar eigen 

smaak opplakken. 
 
De stickers plakken op bijna iedere gladde ondergrond, zoals glas, hout, plastic, 

karton, gladde muren, etc. 
 

Je plakt de (muur)sticker / groeimeter snel en simpel op: 
➢ Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Zorg dat de ondergrond droog is 

voor je gaat beginnen. 

➢ Haal de stickers een voor een van het vel af en plak deze op. Vergeet niet 
bij groeimeters eerst te meten vanaf welke hoogte de meter begint. 

➢ Wrijf eventuele luchtbellen met een doek vanuit het midden naar de 
randen toe weg. 

 
Je kunt de sticker schoonmaken met een vochtige doek. De stickers zijn 
waterafstotend maar kunnen beschadigen bij gebruik van schuur- en 

oplosmiddelen. 
 

Op een muur kleven de stickers het beste als de muur glad is en er een matte 
verf gebruikt is. Twijfel je of je muur geschikt is? Probeer dan eerst een kleine 
sticker van het stickervel. Plakt het niet goed, dan kun je spuitlijm gebruiken. Dit 

koop je bij diverse doe-het-zelfwinkels. 
 

Let op: heb je de ondergrond pas geverfd? Wacht dan minstens vier weken tot 
de verf goed uitgehard is, voordat je de sticker opplakt. 
 

Verwijderen gaat vrij eenvoudig bij de meeste stickers. Ze laten over het 
algemeen geen lijmresten na. Zit de sticker al lange tijd opgeplakt? Dan kan 

deze een enkele keer beschadigen bij het verwijderen. 
 
Ook zal er na verloop van tijd kleurverschil ontstaan met de ondergrond als de 

sticker verwijderd wordt; de plekken waar de sticker(s) gezeten heeft, is dan 
donkerder. 


