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*** Belangrijk: Gebruik het laserpapier meteen zodra de printer is aangezet, om te voorkomen dat de laklaag op het papier vast kan 
smelten op de (te)hete brandrol van de printer. ***

1. Begin met het verwijderen van het dunne beschermpapier, indien aanwezig, voordat het wordt geplaatst in de printer. Print op 
de glimmende zijde van het papier.

2. Print je ontwerp, of de ontwerpen, met een laserprinter of een kopieermachine, vanaf je computer op het blanco laserpapier.

3. Voer één vel per keer, handmatig, in je printer. Dit om papierblokkades te voorkomen. Dit papier is dikker dan het standaard 
printerpapier. Als je dit in een kopieerwinkel laat doen, geef dan de instructie dat de bladen handmatig één voor één ingevoerd 
dienen te worden.

4. Laat de toner/inkt ten minste vijf minuten drogen en rusten, waarna het direct klaar is voor gebruik. 

5. Snijd/knip het plaatje uit, zo dicht mogelijk bij de eigenlijke opdruk. Plaats in handwarm water voor ongeveer 30 seconden.
Behandel de decal zeer voorzichtig om scheuren te voorkomen. Na het weken voel je dat de decal van het witte dragerpapier 
glijdt, als je er voorzichtig overheen wrijft. Op dit moment is de decal klaar voor het gebruik op je te decoreren ondergrond.

6. Breng in eerste instantie de decal mét dragerpapier aan op de te decoreren locatie. Breng de decal aan op een schoon en glad 
oppervlak, door deze voorzichtig op zijn plaats te schuiven vanaf het dragerpapier. Het dragerpapier kan langzaam onder de 
decal vandaan geschoven worden. Vermijd hard trekken of duwen. Gebruik een schone droge doek of tissue om overtollig 
water af te deppen en om luchtbellen vanonder de decal voorzichtig weg te wrijven. Laat het geheel ongeveer 3 uren drogen. Je
gedecoreerde voorwerp is klaar! 

7.  Je kunt de droogtijd verkorten door het voorwerp onder een ventilator te plaatsen. 
Als je het gedecoreerde voorwerp wilt beschermen tegen oppervlakte krassen, vocht of vervagen, dan kun je het gedroogde 
gedecoreerde oppervlak bespuiten met een transparante acrylverf.

Dit papier is getest op een groot aantal laserprinters. De gebruiker zelf is verantwoordelijk om te bepalen of dit papier geschikt is voor de te 
gebruiken laserprinter. De fabrikant, noch de verkoper kan aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van het papier of een printer, of 
voor het niet kunnen gebruiken van dit papier op een betreffende printer, noch voor enig letsel of schade die daaruit kan voortvloeien.
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