
 

 

Hoe plak je het beste een pictogram? 

 

Als je een pictogram gaat monteren, wil je natuurlijk dat hij lang blijft zitten. Er zijn 

meerdere manieren om een sticker te plakken. Welke methode het met meest geschikt 

is hangt onder andere af van het soort sticker. In deze beschrijving leggen we een 

aantal methodes en tips uit.  
 
  

Als je pictogrammen gaat plakken heb je de volgende zaken nodig:  

• stofvrije doek; 

• schoonmaakmiddel; 

• ontvetter; 

• schilders tape; 

• meetlint; 

• mesje of schaar (afhankelijk van methode); 

• spatel of bankpas; 

• speld;  

• plantenspuit gevuld met water en afwasmiddel (afhankelijk van methode).  

 

 



 
 
Aan de slag met plakken 
 
Als je pictogrammen gaat plakken moet je altijd de ondergrond goed schoon en vetvrij 

maken. Maak ook de sticker aan beide kanten schoon, zodat eventueel vuil of stof dat op de 

sticker zit niet op de ondergrond kan komen. Houd bij het plakken ook rekening met de 

temperatuur. Wat de ideale temperaturen zijn hebben we onlangs besproken in het blog  

 

Stickers plakken met koud weer is niet verstandig.         

 
 
De ideale temperatuur voor het aanbrengen van een sticker ligt tussen de 15 en 30 graden 
Celsius. Let wel op; deze temperatuur geldt voor zowel omgeving temperatuur, maar zeker 
net zo voor temperatuur van de ondergrond zelf 
 
 
Plakmethode: 
 
Houd bij het plakken ook rekening met de temperatuur. 

 
Deze methode is vooral handig als je Pictogrammen  (ook wel NA Sticker genoemd) gaat 
plakken.. Bij deze methode is het wel belangrijk dat de ondergrond vlak schoon en vetvrij is.  
 
• Zorg dat de pictogram aan beide kanten schoon gemaakt is ( zodat eventueel vuil of stof 

dat op de pictogram zit niet op de ondergrond kan komen ). 
• Plak de sticker links en rechts.  
• Bepaal (met behulp van een goed natgemaakte ondergrond door een plantenspuit 

gevuld afwasmiddel en water) de exacte positie.  
• Wanneer dat de sticker aangebracht word op het lichtdoorlatende gedeelte van het 

armatuur,  zal het pictogram nog op de juiste plek gefixeerd kunnen worden in 
tegenstelling tot wanneer de ondergronden droog zijn. Klap de sticker voorzichtig terug.  

• Wrijf indien nodig met een spatel of bankpasje het overbodige water weg van de sticker 
stevig vast. Begin in het midden van boven naar beneden te wrijven en daarna vanuit 
het midden naar de linker- en rechterkant.  

• Als de sticker goed vast zit, kun u de het droogproces zijn eigen gang laten gaan. 
• Eventuele luchtbelletjes kun je verwijderen door met een speld in het midden te prikken 

en van buiten naar het gaatje weg te wrijven.  
 

 
 
 
 
  
 


