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Plakinstructie Raamfolie

Bedankt voor uw aankoop van uw Raamfolie. De raamfolie wordt op een drager met op de folie 
applicatie tape aangeleverd. (zie doorsnede illustratie).

Benodigdheden
De volgende gereedschappen zijn nodig 
om te plakken:
○ Raam ontvetter (schoonmaakazijn/glasreiniger)
○ Schoonmaakdoekje
○ Droge theedoek
○ Plantenspuit gevuld met water en een paar druppels babyshampoo
○ Een pasje (gebruik geen bankpas i.v.m. kans op breken)
○ Snijmesje (scherp)
○ Snijlineaal
○ Waterpas en/of meetlint
○ Schilderstape

Het is aan te raden onze plakinstructie op te volgen. En het liefst met 2 mensen uitvoeren.

Stap 1

doorsnede Raamfolie

Reinig het raam grondig met een 
raam ontvetter en een schoonmaakdoekje.

Zodra het raam droog is, plaats de folie 
tegen het raam, zet de afbeelding waterpas 
en plak twee stukjes schilderstape op het 
raamkozijn om te markeren waar het folie 
straks geplaatst dient te worden.

Stap 2

stukje tape



Plakinstructie Raamfolie

Leg de raamfolie met de applicatie tape naar 
onder (doorzichtige papier) 
Wrijf nu goed het rugvel van de raamfolie. 
Wrijf echt alle delen goed aan. 
Neem hier voor de tijd!

Maak de plaklaag van de folie goed nat 
Kijk uit dat er geen vuil op de folie komt, dit zal u
na plaatsen altijd blijven zien en krijgt u er niet 
meer onder vandaan.

Maak ook het raam goed nat wees niet zuinig met 
het aangemaakte zeep water. 
De waterlaag zal er voorzorgen dat de raamfolie 
straks niet in een keer vast hecht aan het raam.
Controleer ook het raam nog goed op vuil.

Stap 3

Stap 5 Stap 6

Stap 4

Verwijder nu voorzichtig het rugvel het is belangrijk 
dat je hier de tijd voor neemt. Wanneer er bij een 
uitsnijding een stukje blijft hangen op het rugvel 
ga dan terug en wrijf de folie weer goed aan. 
Wanneer je door trekt zal de folie gaan scheuren 
en zie je dit terug in het eindresultaat.
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Plaats nu de raamfolie op de juiste plek 
(lijnend met de eerder geplakte tape) en 
druk het zachtjes aan zodat je het nog 
kunt verschuiven. Als de folie op de juiste 
plek zit wrijf dan met de rakel vanuit het 
midden naar buiten de folie goed aan.

Stap 7

Stap 9 Stap 10

Stap 8

Zorg dat het water goed onder de 
applicatiefolie is verwijderd. Wrijf daarna de 
randen goed aan. 
Wrijf met uw vlakke hand over de folie om
te voelen of alle bellen er onder vandaan zijn,
als de folie eenmaal droog is krijgt u deze 
er vrijwel niet meer onder vandaan.

Houd de snijlineaal in de hoek en snij met 
een scherp mesje de folie op maat.

De raamfolie met applicatiefolie zit nu 
goed op zijn plek en er zitten geen bubbels 
meer onder. 
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Mocht u toch nog een belletje onder de folie 
zien wrijf deze met het pasje met theedoek 
er omheen voorzichtig er onder vandaan.
Lukt dit niet kunt u met een dunne naald een 
gaatje prikken in de folie en het water/lucht er
onder vandaan wrijven.

Stap 11

Stap 13 Stap 14

Stap 12

24
UUR

Laat de folie nu 24 uur drogen.
Bij eerder verwijderen van de applicatiefolie
bestaat de kans op scheuren of loslaten van 
de folie.

Spuit de applicatietape nat en wacht 
5 minuten 

5
Minuten

Verwijder nu voorzichtig de applicatie tape.
Let op!! houd de applicatie tape zo dicht 
mogelijk bij het raam anders kan de folie
scheuren.



Eindresultaat

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, 
dan horen wij dat graag. Wij vinden het 
ook leuk om het eindresultaat te zien. 
Stuur ons een E-mail naar info@kija-handmade.nl met foto of 
Tag ons op Facebook (KiJa) of instagram (KiJa-Handmade). 


