
 

 

Handleiding voor zelfklevende labels 
 

Bij Aluscreen leveren we de door jullie bestelde labels met de grootste zorg! Het aanbrengen van de 
labels is de laatste stap in het proces, en is van heel groot belang. Daarom hebben we hieronder de 
instructies voor het aanbrengen van de labels, en een aantal tips genoteerd. Zo ben je zeker dat de 
hechting van het product optimaal is. 

 

INSTRUCTIES VOOR HET KLEVEN VAN DE LABELS 

Schoonmaken en ontvetten  

De ondergrond moet schoon, droog, vrij van stof/vuil en ontvet zijn. Vuil, vet of stof zorgt ervoor dat 
de lijmlaag zich niet optimaal kan hechten op de ondergrond. 

De ondergrond kan je schoonmaken met een ontvetter, zeepsop of IPA (isopropyl alcohol of 
isopropanol).  Vermijd glasreinigers of vette zepen, want deze bevatten siliconen die de lijmlaag 
kunnen impacteren. Weet je niet welk product het best te gebruiken, doe dan een test op een niet 
zichtbaar stuk.  

 

Aanbrengen labels  

De labels, frontfolies en zelfklevende naamplaatjes zijn aan de achterzijde voorzien van een 
dubbelzijdige tape, en een schutvel.  

- Duid aan op het product waar het label moet komen. Eénmaal gekleefd is het niet mogelijk 
het product nog te verschuiven.  

- Verwijder het schutvel aan de achterzijde, en kleef het label op je product. Probeer tijdens 
het kleven de kleeflaag niet met je vingers aan te raken, het beschermlaagje van je huid kan 
de kleefkracht aantasten.  

- Druk of wrijf het goed aan, dit bevordert de hechting.  
- Is het label/plaatje voorzien van een beschermfolie? Dan mag je deze nu verwijderen.  

 

De temperatuur van de ondergrond en de labels moet tussen de 15 en 25°C zijn. Als de ondergrond 
te koud is, kan er condensatie ontstaan, en dit tast de lijmlaag aan. De ideale luchtvochtigheid is 
tussen de 40 en 55%.  

 

De optimale hechting van het product wordt bereikt na 72 uur. Wij adviseren dan ook om bij een 
hechtingstest, de hechting van het label pas na 72h te evalueren.  
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INSTRUCTIES VOOR HET BEWAREN VAN DE LABELS 

Bewaar de zelfklevende labels in een droge omgeving, uit direct zonlicht. Vermijd grote temperatuur- 
en vochtigheidschommelingen. Plaats geen zware dingen bovenop de doos.  

Gebruik de labels binnen de 12 maanden na aankoop.  

 

 

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN VAN DE LABELS 

Je kan de labels het beste reinigen met water en een zachte zeep, of filmreiniger. Je kan de 
filmreiniger bij ons meebestellen, ter verkrijgen in bussen van 1 liter.  
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