
INSTRUCTIEFICHE Zandstraalfolie plaatsen

1. MATERIAAL

2. AAN DE SLAG

Rakel met vilt Verstuiver met water en zeep

1. Snĳ de zandstraalfolie op maat. 

Pluisvrĳe doek

Allicht heb je de folie al op het juiste formaat bĳ folie-expert.be besteld. Is dat niet het geval? Snĳ de folie dan uit met een scherp 
mes of een schaar. Wĳ adviseren steeds om een klein randje te laten tussen het raam en de folie, ongeveer één cm. Is je raam 
100cm op 100cm, maak of bestel je folie dan op 98cm x 98cm.

Zorg er ook voor dat de papieren achterkant van de folie max. het formaat heeft van het volledige glas. Dit vergemakkelĳkt het 
verwĳderen van dit rugpapier (zie stap 4)
 
 
2. Maak het raam kraaknet

Je kan enkel een perfect resultaat bekomen als je het raam helemaal proper maakt. Doe dit 
met een pluisvrĳe doek en ontvetter.

Verwĳder zeker ook eventuele verfpuntjes of ander vuil. Elke vuiltje dat op het raam achterblĳft 
zorgt voor een oneffenheid op de folie.

3. Maak het raam nat
Spuit het glas volledig nat met de water-zeep oplossing (zie bĳ materiaal). 
Doe dit grondig.

4. Maak de folie klaar
Leg de folie met de folie kant op het natte glas, en de papieren achterkant 
naar jou toe. Zorg hierbĳ ook dat de folie volledig proper en vrĳ is van 
stof.
 
Verwĳder nu voorzichtig het rugpapier zodat er geen kreuken ontstaan. Als 
je vooraf je vingers ook even nat maakt met de water-zeep oplossing 
voorkom je vingerafdrukken op de kleefzĳde van de folie.

Een kunststofplaatje met een 
vilten rand. Hiermee druk je de 
folie aan tegen het raam (te 
bestellen via folie-expert.be )

Een 5-tal druppels babyshampoo 
of huishoudzeep per halver liter 
water

Hiermee maak je het raam 
proper. Zorg ervoor dat er 
geen pluisjes kunnen achter-
blĳven!



5. Spuit de kleefzĳde nat
Als het rugpapier volledig verwĳderd is spuit je de kleefzĳde van de folie volledig nat met de 
water-zeep oplossing. Doe ook dit grondig zodat er geen enkel plekje droog blĳft.

6. Plaats de folie met de kleefzĳde tegen het raam

Draai nu de folie om en plaats hem met de natte (kleef) zĳde tegen het 
natte raam. De folie zal zich gelĳdelĳk aansluiten tegen het raam. Zorg 
ervoor dat je geen kreuken maakt. Maak eventueel een stukje terug los om 
grote luchtbellen te verwĳderen.

7. Positioneer de folie

Doordat zowel de folie als het raam nat zĳn kan je de folie nog verschuiven. Breng de folie zo op zĳn juiste 
plaats. Lukt het verschuiven niet? Zorg voor meer zeep in het water, of maak het raam of de folie extra nat.

8. Wrĳf de folie aan

De folie hangt mooi op zĳn plaats? Uitstekend! Hou hem met één hand vast en 
wrĳf met je andere hand met de vilten kant van de rakel de folie goed aan, 
steeds vanuit het midden naar de zĳkanten. Zo verwĳder je het water en 
komt de folie vast te zitten. Doe dit rustig zodat de folie niet beschadigd 
geraakt. 
Al het water moet verwĳderd worden. Gelĳdelĳk aan zal de folie niet meer 
kunnen verschuiven

9. Afwerking
Controleer nog even de hoeken van de folie en check of er nergens nog water tussen het 
raam en de folie is achtergebleven. Herhaal indien nodig het aandrukken met de rakel. 

Laat de folie nu drogen, de maximale kleefkracht van de folie wordt pas na een tweetal dagen 
bereikt. Wacht hierop alvorens je het raam gaat poetsen

Nog enkele tips!

Weinig ervaring? Werk eventueel met 2 personen zodat je helper het materiaal kan aangegeven dat je nodig hebt.  Ook voor 
grotere oppervlaktes raden we aan folie met 2 personen te plaatsen.

Heb je een kreuk in de folie? Deze kan je verwĳderen door de folie plaatselĳk met een hete luchtblazers te verwarmen. Doe dit 
meteen bĳ het plaatsen. Wees hierbĳ echter heel voorzichtig. Te lang op eenzelfde plaats opwarmen kan de folie verbranden of je 
raam laten barsten!  Het beste is dus om kreuken te vermĳden!

We kunnen het niet genoeg benadrukken, werk rustig en werk proper! Was op voorhand je handen en werk in een stofvrĳe 
omgeving.  


