
 
 

Velgstriping aanbrengen 
 
Als er tijdens het transport vouwen zijn ontstaan in de stickers, zullen deze na de verwerking niet meer 
zichtbaar zijn. Eventueel kunnen ze nog met een föhn na behandeld worden. Deze stickers zijn van zeer sterke 
en goede PVC-kwaliteit met uitstekende vormbestendigheid en gemakkelijk aan te brengen. 
 
Grondvoorwaarde voor het aanbrengen van de velgstriping is, dat het oppervlakte glad is en er geen 
oneffenheden zijn. 

 
1. Schoon maken 

 
- Velgen goed schoonmaken 
- Velgen ontvetten 
- Helemaal droog maken, eventueel met lucht droog blazen. 

 
2. Voorbehandeling 

 
- De velg gelijkmatig met een sopje nat vochtig maken. Hierdoor kunt u na het aanbrengen van de 

Velgstriping deze nog schuiven.  
 

3. Plakken 

 
Zorg dat er voldoende licht is, en dat je zachte stofvrije doek hebt klaar liggen. Controleer nogmaals of er 
voldoende sop op de velg zit. Anders zal de velgstriping te vroeg vastplakken, en kan hij niet meer 
gepositioneerd worden. 
 

- Sticker van het vel afhalen 
- Sticker op de velg aanbrengen. Het kan zijn dat de ronding van de stickers niet 100% overeenkomt met 

de ronding van de velg. Je kunt de sticker echter gemakkelijk aanpassen aan de ronding van het veld. 
- Na het aanbrengen van de sticker moet met een stofvrije doek de sticker flink worden aangedrukt, 

zodat ook het schoonmaakmiddel onder de sticker wordt uit gedrukt. Na een korte periode (afhankelijk 
van de hoeveelheid gebruikt schoonmaakmiddel) is het vastplakken afgerond. 

 
 

 
Plak de stickers niet over elkaar. Om het oprollen, loslaten e.d. te voorkomen (bijvoorbeeld tijdens het wassen) 
de stickers tegen elkaar plakken. Teveel materiaal kan eventueel worden weggesneden met een stanleymes. 
Na 3 dagen is plaklaag van de sticker hard genoeg om de motor weer te wassen. De plaklaag heeft ongeveer 3 
weken nodig om volledig uit te harden.  
 
De stickers mogen hoogstens 3 weken na het beplakken met schoonmaakmiddel worden bewerkt/gepolijst. Dit 

om te voorkomen dat de fijne poriën van de sticker dicht komen te zitten. Deze zijn nodig om de uitharding van 
de plaklaag mogelijk te maken. Uitsluitend schoonmaakmiddelen gebruiken die wax vrij zijn en siliconen of 
teflonbestandelen bevatten voor kunststofbehandeling. Gebruik geen hogedrukreinigers of bijtende middelen 
om de velg/stickers te reinigen om beschadigingen te voorkomen. 

 


