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Reinig het raam met water  
en een beetje afwasmiddel 
en verwijder hardnekkiger 
vuil met een glaskrabber.

Spuit het raam goed nat  
met water gemeng met  
een beetje afwasmiddel.  
 
Dit is een nat klusje dus  
leg ter bescherming van  
de vloer een handdoek aan 
de onderzijde van het raam.

Haal met behulp van  
stukjes plakband de  
bovenste hoekjes van  
de folie en het schutvel  
uit elkaar (schutvel is  
het niet klevende deel).  
 
Dan de folie met de  
plakkant naar u toe  
tegen het raam plaatsen.

Trek nu voorzichtig het 
schutvel van de folie en  
spuit tegelijkertijd de  
plakkant (plakkant is  
nog steeds naar u toe)  
in met het zeepsopwater.  
 
Zorg dat zowel raam als 
plakkant folie goed nat is.

Zorg voor een gelijkmatige 
overlap rondom.  
Besproei nu ook de folie met 
het zeepsopwater, zodat u 
het goed en gelijkmatig met 
de rakel kunt aanvrijven.  
 
Dit zorgt ervoor dat er  
geen krassen en of kreukels 
in de folie ontstaan.

Om ervoor te zorgen dat  
de raamfolie op zijn plek  
blijft, dient u vanuit het  
midden naar de buitenkanten 
het vocht langs de zijkanten 
uit de strijken.  
 
Hierbij werkt u het beste  
van boven naar beneden.

Wanneer de raamfolie goed 
is aangebracht, kunt met de 
rakel en een breekmesje de 
overtollige folie verwijderen.  
 
Houdt de rakel in een hoek 
tegen het raam en het 
raamrubber. Zet het mesje 
tegen de rakel en snij in 
een vloeiende beweging de 
overtollige folie weg. 

Nu kunt u met de rakel  
de eventuele water en  
luchtbellen voorzichtig  
wegvrijven zoals  
beschreven in stap 7  
 
Uw folie ziet er nu prachtig 
uit en u heeft alles mooi 
afgewerkt.

Nu is het schutvel volledig 
verwijderd en de plakkant 
goed nat.  
 
Draai nu de folie om zodat  
hij met de plakkant op het 
raam komt.  
 
Zorg dat zowel raam als 
plakkant folie goed nat blijft.

Het vervolgproces!
Het kan echter zo zijn dat u na enige tijd toch vochtdruppels 

onder de folie ziet. Dit is een normaal verschijnsel wat zich voor-
doet bij raamfolie. Vocht trekt naar elkaar toe en vormt druppels.  

Deze druppels worden vochtplekjes. Deze verdwijnen op den 
duur door verdamping en later door vergassing. Het ziet er dan 

uit als matte vlekjes die langzaam weg zullen trekken.  
 

Let op! u hoeft niets te doen.
Dit proces kan enige weken tot maanden duren en is afhankelijk 
van bijvoorbeeld de buitentemperatuur of hoe goed het vocht  

bij het aanbrengen is weggevreven met de rakel.

Heeft u toch nog vragen, kunt u uiteraard contact opnemen.
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