
Geachte mevrouw, mijnheer,

Hartelijk dank voor uw aankoop van één van onze producten.
Hieronder vindt u meer informatie over dit product.

www.mooiopdemuur.nl
Winkel in Almere: De Binderij 9 • 1321 EE  Almere • Tel. 036 5338551

Na ontvangst:

Had u nog geen tester aangevraagd? Test dan even met de bijgeleverde proefstukje of er goede hechting is op uw 
muur, alvorens u uw product gaat monteren. 
Haal het product uit de doos en leg dit ergens vlak neer. Zodra u begint met monteren, leg het product omgekeerd 
op een glad oppervlak en wrijf stevig over het rugpapier met de spatel (gratis bijgeleverd); zo blijft het product 
beter aan de applicatie tape zitten.  Lees voor montage a.u.b. de bijgeleverde plakinstructie op de achterkant 
van dit papier en/of bekijk de video instructie op de site.

Het monteren van een folie muursticker of een sjabloon gaat op dezelfde manier.

Extra informatie voor sjabloon:

Na het monteren van een sjabloon en de verwijdering van de applicatie tape de randen van de letters of afbeelding 
goed aandrukken, zodat de sjabloon goed aansluit op de muur. Dit zorgt ervoor dat het doorlopen van de verf 
niet mogelijk is. Als de randen goed aansluiten, kunt u beginnen met het tamponneren van de sjabloon. Gebruik 
hiervoor een tamponneerkwast en onverdunde latex verf. Gebruik zo min mogelijk verf voor het tamponneren, 
desnoods herhalen. Als u klaar bent met tamponneren, het sjabloon verwijderen.

De sjabloon is sterk qua kleefkracht. Wanneer de latex ondergrond geen goede hechting heeft met de muur, kan 
schade ontstaan wanneer de sjabloon na het tamponneren wordt verwijderd. Test dus, alvorens het monteren van 
de sjabloon, altijd eerst de muur met een tester. Wanneer er verf wordt meegetrokken, is er geen goede hechting 
van muurverf t.o.v. de muur.

Uitharding verf of stucwerk

Op pas geschilderd en/of behangen muren kan schade ontstaan, doordat de verf c.q. behang nog niet uitgehard is. 
Neem geen risico en probeer op een onopvallende plek het bijgeleverde proefstukje en kijk bij het verwijderen of er 
verf meekomt. Is dit het geval, dan kunt u ons product nog niet bevestigen. Gestucte muren hebben een droogtijd 
van 4 tot 6 weken nodig alvorens deze geschilderd kunnen worden met latex muurverf. Gestucte muren die worden 
geschilderd, hebben nog een extra droogtijd van 4 tot 6 weken nodig voordat u het product gaat monteren. 

Mogen wij van u alstublieft een foto ontvangen?

Wij gebruiken uw foto op onze site. U kunt uw foto mailen naar info@mooiopdemuur.nl.

Met vriendelijke groet, Team van Mooi op de Muur.

Het product van Mooi op de muur bestaat uit 3 lagen:

1. Het rugpapier
2. Het product (matte folie of sjabloon)
3. De applicatie folie

Montage film 
folie 
(Montage film sjabloon te zien op onze site)



Plakinstructie van mooi op de muur
Benodigdheden; duimstok en/of waterpas, schaar, en montagespatel en tape.

www.mooiopdemuur.nl
Winkel in Almere: De Binderij 9 • 1321 EE  Almere • Tel. 036 5338551

Dit product (matte folie) is gemonteerd op de deur van een kinderkamer,

maar de montage van onze andere producten is hetzelfde.

Plak met schilderstape het product op de 
gewenste locatie en meet dit uit met een 
duimstok of waterpas.

Wanneer het product goed zit, plaatst u 
schilderstape over het middelste gedeelte. 

Sla vervolgens een zijde open om het rug-
papier te verwijderen.
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Met een schaar verwijdert u het rugpapier. Sla nu het vel terug, hou met één hand 
het product van de wand en met de andere 
hand wrijft u vanuit het midden het appli-
catie tape op de positie met de bijgeleverde 
montagespatel. 

Wanneer dit gebeurd is, kunt u de midden-
tape verwijderen. Herhaal stap 5 nu aan de 
andere zijde.
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Wrijf nu het geheel nog stevig aan voor een 
goede hechting op de muur.

Haal nu het applicatie tape los. Doe dit 
langzaam en trek het vlak langs de muur 
weg.

Het eindresultaat.
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