
Leuk dat je ruitenwisserreclame hebt aangeschaft. Hieronder vind je de plakinstructie.
Er is tevens een video op onze site gezet, waarop wij in beeld brengen hoe je 
ruitenwisserreclame aan kunt brengen.

Stap 1
Maak de achterruit goed schoon met bijvoorbeeld Glassex.

Stap 2
Bekijk van tevoren waar de sticker ten opzichte van je ruitenwisser geplakt moet worden. Het 
zou kunnen dat je een stukje van de sticker af moeten knippen om de sticker goed ten 
opzichte van de ruitenwisser te positioneren. Houd daarbij het gedeelte dat op de 
ruitenwisser gaat komen ook in gedachte. Maak het te beplakken gedeelte nat met een 
oplossing van water en een druppeltje afwasmiddel, zodat het nog licht vochtig is.

Stap 3
Leg de sticker met de printzijde naar beneden op een schoon vlak oppervlak.

Stap 4
Verwijder nu het schutvel van de sticker. Maak vervolgens ook de lijmzijde van de sticker nat 
met de oplossing van water en afwasmiddel.

Stap 5
Draai de sticker om en positioneer deze op de achterruit.

Stap 6
Strijk met een raamtrekker de sticker aan totdat al het water onder de sticker vandaan is. Let 
op, strijk van het midden uit naar de zijkant.

Stap 7
Laat daarna de sticker goed drogen en strijk deze na een half uur nog eens goed aan.

Stap 8
Pak het gedeelte dat op de ruitenwisser gemonteerd moet worden erbij, plus twee 
meegeleverde tie wraps. Bind de tie wraps op twee gunstige plekken aan de houder van de 
ruitenwisser vast (niet om het rubber). Let op; niet dusdanig strak trekken dat het materiaal 
verbuigt.

Dit laatste gedeelte op de ruitenwisser is niet geschikt voor een autowasstraat. Derhalve dien 
je, voordat je de autowasstraat in gaat, de tie wraps door te knippen. Na de wasbeurt kan je 
het ruitenwisserstuk met twee nieuwe tie wraps weer vastmaken volgens stap 8.
De sticker daarentegen is, mits goed ontvet en vastgeplakt, geschikt voor de autowasstraat. 
Aangezien wij zelf de sticker niet hebben aangebracht, wordt hierop geen garantie gegeven.

Voor het geheel geldt dat de auto niet binnen twee weken na aanbrengen van de sticker 
gewassen mag worden. 

Wij wensen je veel rijplezier. Met deze ruitenwisserreclame moet dat zeker lukken.
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P.s. Blijf onze site bezoeken, want het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieuwe 
creatieve uitspattingen.




